Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 2.6.2008
Přítomni : Karel Sklenička, Václav Fencl , Alena Hlavsová, JUDr. Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra,
Bc. Oto Krejčíř, Karel Pleiner, Roman Havelka, Ing. Jan Loskot, Jaroslav Běloušek
Omluvena : Jiřina Věrnochová
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání. Body průběžně plněny. Kontejnery na tříděný odpad od
sokolovny budou po vyprázdnění převezeny na parkoviště u rybníka. Všechny kontejnery na
plast v obci budou v době letních měsíců vyváženy 3 x týdně. Je podepsaná smlouva s MPS
Kladno.
2. Obec obdržela dotaci z operačního programu Ministerstva životního prostředí na zateplení
budovy ZŠ – budova č. p. 418. Celá akce je plánována na 2 roky. V současné době je zadáno
zpracování projektové dokumentace a připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby.
Celková investice díla činí 4,048.021,-Kč.
3. Starosta podal informaci o dopisu, odeslaném na OBÚ v Kladně . Jednalo se o vyjádření
k odvolání proti rozhodnutí o povolení rekultivace po hornické činnosti v k .ú. Lány firmou
OKD Rekultivace.
Komise životního prostředí projednala vyrozumění o odvolání a spolu se starostou
zpracovala odpověď.
4. Na 10. 6. 2008 svolává Magistrát města Kladna místní šetření na základě stížnosti pana
Václava Hamouze , Lány č.p.1 na vypouštění odpadních vod z areálu dílen na jeho pozemek.
Za OÚ Lány se zúčastní Mgr. Ladra, p. Fencl
5. Obecní zastupitelstvo bylo vyzváno Místní akční skupinou Rakovnicko k zapojení obce do
tohoto sdružení. Bude projednáno na veřejném zasedání dne 16.6.2008.
6. Na výzvu k pronájmu bývalé trafiky reagoval pouze jeden zájemce. Mgr. Ladra navrhl využití
na skladové prostory a nabídl částku 7. 000,- Kč za roční pronájem. Starosta obce předloží
návrh nájemní smlouvy.
7. Zastupitelé projednali žádost pí. Jelínkové o odložení platby nájmu v obecním bytě
v budově MŠ č. p. 373. Dále požaduje kompenzaci nákladů, vynaložených na rekonstrukci
bytu v roce 2003. Protože smlouva s pí. Jelínkovou neřeší finanční vypořádání při výpovědi
z bytu, nebudou vynaložené náklady kompenzovány.
T : odpověď do 14 dnů
Z : A.Hlavsová
8. Firma ECO-JURIS spol. s. r. o. Kladno požádala o zábor veřejného prostranství v ulici
Křivoklátská za účelem umístění reklamní tabule firmy.
Souhlasné stanovisko, finanční výbor vyměří nájem dle OZV.
T : do 14 dnů
Z : Bc Krejčíř, předseda fin. výboru

9. Žádost Mgr. Jiřího Ladry a Jiřího Janouška o odprodej pozemku p.č. 204 /14 ve vlastnictví
obce Lány byla postoupena k šetření stavební komisi , která připraví návrh na VZ..
T : příští VZ
10. Mgr. Ladra navrhl po současně zvýšeném počtu krádeží v obci zavést kamerový systém.
Návrh je projednávám i s Městskou policií v Novém Strašecí, jedná se i o spojení s obcí
Rynholec. Samostatné řešení v rámci obce není reálné z hlediska financí.
11. Na dotaz pana Karla Pleinera v jaké fázi řešení je chodník Slovanka – Lány odpověděl
starosta. Proběhlo jednání s ředitelem ŠZP o možnosti odkupu pozemku po pravé straně od
Lán směrem na Slovanku. Ing.Křižáková vyřizuje pro obec vyjádření od majitelů inž. sítí
v dotčeném území. V případě kladného vyjádření bude připravena žádost na odkoupení
pozemku a zaslána na ČZU Praha.
12. P.Havelka informoval zastupitele o přípravách na zřízení Informačního centra v budově
muzea TGM Lány.
Dne 13.6.2008 od 9,00 hod. se bude konat posouzení přihlášky obce do soutěže V e s n i c e
r o k u za účasti zástupců středočeského krajského úřadu. Kromě zastupitelů se jednání
zúčastní kronikář obce, velitel dobrovolných hasičů, starostka TJ Sokol.
13. JUDr. Kosár informoval o všech připravovaných akcích v měsíci červnu, které organizuje
komise sportu a mládeže.
14. OZV týkající se veřejného pořádku v obci je připravena ke schválení na veřejném zasedání OZ
dne 16.6.2008.
15. Ing. Jan Loskot upozorňuje na nutnost omezení nákladní dopravy kolem hřbitova a na
posekání travnatých ploch kolem obchvatu. Bude zaslán dopis na SÚS a referát dopravy.
T : ihned
Z : místostarostové
16. Starosta obce odeslal žádost Stč. krajský úřad o dotaci na obnovu hasičské výzbroje a
výstroje mužstva a opravu stříkačky v celkové výši 180 000,-Kč.
17. Pozvat p.Bureše na pracovní jednání dne 16.6.2008 od 17 hod. – dořešení jeho žádosti na
odkoupení obecního pozemku vedle jeho RD.
Z: pí.Hnízdilová
18. Veřejné zasedání se koná 16.6.2008 od 18 hod v hotelu Classic.
Zapsala : A. Hlavsová

