Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 14.7.2008
Přítomni : Karel Sklenička, Václav Fencl , Alena Hlavsová, JUDr. Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Karel
Pleiner, Bc. Oto Krejčíř, Roman Havelka, Jaroslav Běloušek, Jiřina Věrnochová
Omluven : Ing. Jan Loskot ( dovolená )
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání. Body průběžně plněny
2. Starosta informoval o probíhající rekonstrukci sociálního zařízení v 1.patře pavilonu 1.stupně
ZŠ a vybudování nového sociálního zařízení v suterénu MŠ.
3.

Byla dokončena výměna oken v budově ZŠ - dne 11.7.2008 předána akce – připravit
podklady pro závěrečné vyhodnocení akce – grantové řízení.
T: 31.7.2008
Z: p.Fencl

4. Zastupitelé projednali návrh z dopravní koncepce obce a doporučili umístění retardérů
v ulici Školní mezi křižovatkami s ulicemi Zahradní a Lipová na dvou místech.
5. Současně s dopravním značením v obci je navrhováno řešení chodníku od zámku kolem
statku a VO v ulici Zámecké od ulice Ke Statku až k odbočce na porážku drůbeže – objednány
projektové dokumentace
6. Starosta informoval o průběhu jednání s rektorem ČZU Praha k získání pozemku pro stavbu
chodníku Lány – Slovanka. Obec obdržela kladné vyjádření od majitelů sítí v dané lokalitě
pro stavbu chodníku. Bude podána žádost na jednání rady rektora ČZU Praha o odprodej
potřebného pozemku a následně zadáno zpracování projektové dokumentace. Další jednání
bude se SÚS Kladno.
T: 31.8.2008
Z: p.Sklenička
7. Probíhají dokončovací práce na rekonstrukci bytu v ulici Ke Hřbitovu č.p.174. Příští měsíc
je možno vypsat výzvu k obsazení bytu.
T : 15.8.2008
Z : Sklenička, Fencl
8. Zastupitelé souhlasí s výrobou dalších propagačních materiálů obce, klíčenky, odznaky.
T : do konce roku
Z : JUDr Kosár
9. Předseda kulturní komise pan Havelka informoval zastupitele o výsledku soutěže „ Vesnice
roku „. Obec Lány získala modrou stuhu za společenský a kulturní život. První místo a zlatou
stuhu získala obec Petrovice, okres Příbram. V této obci bude dne 24.7.2008 vyhlášení
výsledků. Zúčastní se 2 zástupci obce, starosta Karel Sklenička a předseda kulturní komise
Roman Havelka.

10. Zastupitelé projednali dopis od p. Jaroslava Křepelky bytem Lány, Pod Lesem 584. Požaduje
pomoc při řešení stížnosti na fi SENEKA, která dosud nevybudovala příjezdovou komunikaci
k jeho rodinnému domu. Obec již několikrát jednala se zástupcem firmy panem
Kuckirem , nemá ale žádnou pravomoc k zjednání nápravy. Doporučujeme žádat pomoc u
Městského úřadu v Novém Strašecí, odbor výstavby a ŽP, který vydával stavební povolení.
T : do 14 dnů
Z : p.Fencl
11. Starosta seznámil zastupitele s předběžným vyúčtováním LLS 2008, které předložila paní
Martina Hořejší. Konečné vyúčtování bude provedeno do 15.8.2008 - některé fa jsou ještě na
cestě.
12. Informace místostarosty p. Fencla:
- ve Vašírově vybudovala firma ERIMP nový zapínací bod el. osvětlení v částce 30 000,--Kč.
- jsou objednány zemní práce pro přípravu staveniště dětského hřiště ve Vašírově u firmy p.
Picmause.
- 14.7.2008 se pracovníci OÚ zúčastnili 2. školení na Czech-Point v Praze.
- v součinnosti se zemními pracemi na přípravu hřiště ve Vašírově bude část skryté zeminy
přemístěna ke kapličce a upraven terén.
13. Předseda kulturní komise pan Roman Havelka hodnotil Cyrilometodějský koncert ve
Vašírově u kapličky. Koncert smíšeného pěveckého sboru z Nymburka měl velmi kladný
ohlas.
Další připomínka pana Havelky byla na odstranění starých informačních tabulí po vsi, které
jsou navíc po umístění nového informačního systému v obci.
T : do 14 dnů
Z : p.Fencl
14. Předseda kulturní komise zjistí podmínky poskytnutí grantu na cestovní ruch a podá
informaci na příštím pracovním zasedání , zda je pro Lány podání žádosti perspektivní.
T: 15.8.2008
Z. p.Havelka
15. Předsedkyně sociální komise pí. Věrnochová informovala zastupitele o činnosti komise a
šetření sociálních případů v obci.
16. Starosta požaduje častější a pravidelné jednání stavební komise, aby nedocházelo k prodlení
termínů.
T: průběžně
Z: ing.Loskot

Zapsala : A. Hlavsová

