Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 19.5.2008
Přítomni : Karel Sklenička, Václav Fencl , Alena Hlavsová, Jiřina Věrnochová, JUDr. Ernest Kosár,
Mgr. Jiří Ladra, Bc. Oto Krejčíř , Karel Pleiner, Roman Havelka
Omluveni: ing. Jan Loskot, Jaroslav Běloušek
==================================================================================
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání. Úkoly průběžně plněny.

2. Zastupitelé obdrželi k vyjádření projekt na rekonstrukci havarijního stavu odchovny
brojlerů ve středisku ČZU ŠZP Lány. Jedná se o odstranění staré stavby tří hal stávající
drůbežárny a nahrazení stavbou jedinou se stejnou kapacitou chovu. Navrhované stanovisko
stavební komise OÚ situovat stavbu na pozemek nad bývalý lihovar není možné z důvodu
dodržení územního plánu. Dle schváleného ÚPD je na stávajících pozemních schválena
rekonstrukce staveb pro chov drůbeže. Stanovisko zastupitelů : souhlas s odstraněním staré
stavby, souhlas se stavbou novou za předpokladu, že nebude překročen maximální povolený
stav 58 813 ks drůbeže.
T: do 14 dnů
Z : místostarosta
3. Obec obdržela dotaci v částce Kč 335 tis.Kč na zlepšení dopravní bezpečnosti v obci od
Středočeského kraje. Čerpání je podmíněno termínem realizace akcí do konce roku.
/projektová dokumentace na chodník v ulici Zámecká od zámku ke statku, prodloužení VO
v ulici Zámecké, retardér v ulici Školní, 3 ks ukazatelů rychlosti./
T : průběžně
Z : starosta , místostarosta
4. Zastupitelé projednali žádost pí Jelínkové o proplacení alikvotní části nákladů, které
vynaložila na rekonstrukci bytu v budově MŠ č.p.373. 31.8.08 končí nájemní smlouva a
zastupitelé doporučují smlouvu neprodloužit. Bude potřeba tyto prostory připravit pro další
třídu MŠ.
Je objednán pracovník z Hygieny Kladno k posouzení stavu uvedených prostor. Finanční
vypořádání bude projednáno na příštím pracovním zasedání.
T : 26.5.2008
Z : místostarostka Hlavsová
5. Paní Voldřichová Jana žádá o poskytnutí návratné půjčky k uhrazení dlužného nájmu u LS
Lány. Žádost podmiňuje tíživou finanční situací po smrti svého manžela. Zastupitelé
odsouhlasili půjčku v částce Kč 5000,--. Paní Voldřichová je sezonní pracovnicí OÚ, smlouva
končí 30.10.08, proto bude ke smlouvě o půjčku vystaven splátkový kalendář do 30.10.08
T : do 14 dnů
Z : místostarostka Hlavsová
6. Příprava LLS – svolat schůzku za účasti zástupců hotelu Classic, kulturní komise OÚ Lány a
pí.Martiny Hořejší.
Z : starosta, kulturní komise
7. Starosta předložil zastupitelům k posouzení návrhy smlouvy o smlouvě budoucí na uložení
sítí a zřízení věcného břemene na obecních pozemcích parc.č. 234 a 237 v k.ú.Vašírov pro
firmu KL- KLecany . Smlouvy budou projednány na příštím VZ.
T : 16.6.08
Z : zastupitelé
8. Obec Lány získala dotaci na výměnu oken ve školní budově č.p.93. Poptávkové řízení zasláno
na 4 firmy. Komise ve složení Karel Sklenička, Václav Fencl, Roman Havelka, Bc Oto Krejčíř,

Alena Hlavsová vyhodnotí nabídky a osloví vybranou firmu. Akci je nutné realizovat v měsíci
červenci.
T : ihned
Z : komise
9. Starosta obce se zúčastní jednání ohledně ulice Křivoklátská, kterou svolává SÚS a VKM
Kladno.
10. Místostarosta podal zastupitelům zprávu o současně probíhajících akcích v obci : výměna
lamp VO v ulici Zahradní a Školní,u firmy Froněk objednáno frézování v ulici Školní,
zhotovení 3ks poklopů ukradených ve Vašírově, zakoupení nové sekačky pro obecní účely.
11. JUDr Kosár navrhuje přemístění kontejnerů z místa od bývalé trafiky. Je třeba najít nové
místo. Další návrh místostarosty o sepsání dodatku ke smlouvě o vyvážení tříděného odpadu.
Zajistit přes letní měsíce častější vyvážení.
T : ihned
Z : místostarosta V.Fencl a Mgr.Ladra
12. Bc.Krejčíř informoval zastupitele o akci „Rekonstrukce dětského hřiště ve Vašírově“. Byly
obeslány 3 firmy na zaslání finanční nabídky na zhotovení herních prvků. Další žádosti o
vyjádření ke stavbě byly odeslány na příslušné instituce k vyjádření. Na základě přijatých fin.
nabídek bude provedeno výběrové řízení. O stavu prací budou zastupitelé průběžně
informováni.
T : průběžně
Z : místostarostka, Bc.Krejčíř
13. Mgr. Ladra informoval zastupitele o akcích životního prostředí ( prořezávání thújí na
hřbitově, po obci drobné prořezávky, výsadba zeleně.) Návrh starosty a místostarosty na
úpravu vstupní cesty na hřbitově. Dát do návrhu rozpočtu na příští rok vydláždění .
Příští pracovní zasedání 2.6.2008 v 18 hodin.
Zapsala: A. Hlavsová

