Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 5.5.2008
Přítomni : Karel Sklenička, Václav Fencl, Alena Hlavsová, Jiřina Věrnochová,Karel Pleiner, Roman
Havelka, JUDr Ernest Kosár, Bc Ota Krejčíř, Mgr Jiří Ladra
Omluveni : Ing Jan Loskot, Jaroslav Běloušek
1. Na dnešním pracovním zasedání byl přítomen pan ing. Bureš,nájemce domu v ulici
Křivoklátská č.p.475. Byl pozván na základě jeho žádosti ,týkající se vyřešení rozporu
v hranicích pozemku u jeho rodinného domu. Existuje pouze ústní domluva o užívání části
obecního pozemku pod el. vedením. V budoucnu by měla vést tímto pozemkem cyklostezka.
Bylo navrženo vyhledat stavební deníky o stavbě domu,datum předání a kolaudace. Starosta
požaduje písemné vyjádření k tomuto problému od ing. Loskota, bývalého starosty. Na
základě předložení požadovaných dokladů bude provedeno konečné zhodnocení situace a
vedeno další jednání.
T : průběžně
Z : zastupitelé
2. Kontrola zápisu z minulého pracovního zasedání. Úkoly průběžně plněny.
3. Starosta informoval zastupitele o stavu rekonstrukce bytu v domě č.p. 174 v ulici Ke Hřbitovu.
4. Starosta určil komisi pro výběrové řízení na výběr firmy k výměně oken ve školní budově
v části severní a západní ve složení: Sklenička, Fencl, Havelka, Bc.Krejčíř. Byly poptány 4
firmy. Obec obdržela dotaci ve výši 134 000,-Kč z Fondu POV Středočeského kraje.
5. Zastupitelé obdrželi žádost p. Rovného na zřízení vjezdu k novostavbě RD v Křivoklátské ulici.
Bude projednáno s p. Rovným na místě.
Z: p. Fencl
6. Zastupitelé projednali žádost pí. Voldřichové Jany , bytem Lány Lesní 10, ze dne 23.4.2008 o
poskytnutí půjčky v částce 10 000,--Kč z důvodu finanční tísně. Dluží nájem v bytě LS Lány.
Bude svolána schůzka na OÚ a navržena forma a možnosti splácení v případě půjčky.
T : ihned
Z : pí.. Věrnochová
7. Místostarosta informuje o dopisu od Miloslava Pelce, provozovatele diskotéky v Lánech, ve
kterém navrhuje platit paušální poplatek ze vstupného za jednu akci 50,-Kč a nabízí ozvučení
kulturních akcí v obci. Zastupitelé požadují platbu dle OZV a ozvučení zajišťuje pro obec
divadelní spolek Tyrš. Zaslat odpověď.
T : do 14 dnů
Z :p.Fencl
8. Obec Lány obdržela dotaci v částce 290 000,--Kč na rekonstrukci dětského hřiště ve Vašírově
z Programu sportu a volného času Stč. kraje. Obec se na akci bude podílet částkou 200.000,Kč dle schváleného rozpočtu. Byla ustavena pracovní komise ze zástupců ZO, občanského
sdružení Naše Lány a obyvatel Vašírova, která bude zajišťovat celou akci. Za zastupitelstvo
byli jmenováni pí. Hlavsová a Bc.Krejčíř. Pí. Věrnochová navrhuje přizvat k účasti na
jednáních ředitelku MŠ pí. Vaněčkovou ( má pedagogické zkušenosti ).

9. Zastupitelé byli informováni o prováděné výměně oken v budově OÚ. Provádí firma VEKRA.
10. Starosta obce obdržel pozvání na krajské setkání představitelů měst a obcí ve Středočeském
kraji. Setkání se uskuteční dne 21.5.2008 na Magistrátu hlavního města Prahy, pozvání zasílá
Ing. Dan Jiránek, primátor města Kladna, přizván je hejtman Ing. Petr Bendl a senátoři
Středočeského kraje.
11. Zastupitelé projednali a připomínkovali návrh nové OZV týkající se veřejného pořádku v obci.
OZV bude projednána na veřejném zasedání dne 16.6.2008
12. Na návrh předsedy finančního výboru Bc. Krejčíře zvýšit odměny kronikáři obce p. Poštovi a
knihovnici pí. Machačové na částku 800,. Kč/měsíc.
T : od V/ 2008
Z : účetní OÚ
13. Informace Mgr. Ladry o prořezávání thújí na hřbitově. Na základě žádosti pí. Hlavsové bude u
firmy Kuchta objednáno osázení velkých květináčů na náměstí ve Vašírově.
T : ihned
Z : pí.Hlavsová
14. Pan Havelka informoval zastupitele o jednání s PaeDr. Vodvářkou o možnosti vydání další
knihy o historii obce.
Dále Informoval o připravované akci 31.5.2008 – Staročeské máje.
15. Návrh JUDr Kosára na doplnění obecního mobiliáře - objednat 4ks laviček a koše
k autobusové zastávce na náměstí. Znovu jednat s Českou poštou o možnosti vybudování
parkoviště před budovou České pošty v Lánech.
T : ihned
Z : p.Fencl
16. Obec obdržela rozhodnutí od OBÚ Kladno, týkající se rekultivace starých důlních děl
v katastru obce Lány / Antonín, Max Egon Zeche aj./ OBÚ zamítl rekultivace v těchto
lokalitách.
17. Starosta obce informoval zastupitele o připravované návštěvě Izraelského velvyslance v obci
Lány dne 9.5.2008
18. Připomínky občanů k ordinačním hodinám MUDr. Volfa. Problémy nastaly po stěhování
ordinace, nové ordinační hodiny budou uveřejněny v LZ i na vývěsní skříňce do 12.5.2008.
19. Dne 7.5. 2008 v 17 hod. položí zastupitelé kytice obětem 2. světové války.
Příští pracovní zasedání 19.5.2008, 2.6.2008 od 18 hodin
Veřejné zasedání 16.6.2008 od 18 hodin v hotelu Classic.
Zapsala : A.Hlavsová

