Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 18.8.2008
Přítomni : Karel Sklenička, Václav Fencl , Alena Hlavsová, JUDr.Ernest Kosár, Mgr.Jiří Ladra, Bc.Oto
Krejčíř, Karel Pleiner, Jaroslav Běloušek, Jiřina Věrnochová
Omluven : Ing. Jan Loskot, Roman Havelka

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání. Body průběžně plněny.
2. Dne 17. a 18. 10. 2008 proběhnou v obci krajské a senátní volby - volební obvod
Kladno. Počet členů volební komise byl stanoven na 5 členů + 1 zapisovatelka ve dvou
volebních obvodech.
Volební místnosti budou zřízeny v přízemí pavilonu 1. stupně ZŠ v Lánech.
T : dle textu
Z : K. Sklenička
3. Při kontrole pozemků bylo zjištěno, že ulice U Statku je v majetku Pozemkového fondu.
Připravit dopis na Pozemkový fond v Rakovníku.
T: 31.8.2008
Z: V.Fencl
4. Zastupitelé projednali žádost od pana Kletečky Václava ,bytem Vašírov č.p. 47 o
odprodání pozemku parc..č. 11/1 ve Vašírově. Bude provedeno místní šetření s návrhem
řešení na veřejné zasedání.
T : do VZ 1.9.2008
Z : V. Fencl ,O. Krejčíř
5. Zastupitelé řešili stížnost od občanů, bydlících v sousedství hotelu Classic, na hluk při
akcích pořádaných v hotelu a jejichž doba přesahuje dlouho do noci. Svolat schůzku
komise KOVP se zástupci občanů a hotelu Classic..
T : 3.9.2008
Z : JUDr. Kosár
6. Starosta informoval zastupitele o stavu prací na projektu ČOV ve Vašírově. V říjnu bude
SZIF Praha vyhlašovat grantové řízení z Programu obnovy vesnice. Ve spolupráci s firmou
ALKY – ing. Lánský připravit podklady, projednat s ing. Večeřovou zkrácení termínu
dodávky projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení.
T : 10.11.2008
Z : K.Sklenička
7. Byla projednána a odsouhlasena cenová nabídka firmy Klika-Dvořák na dokončení
chodníku před hřbitovem mezi parkovištěm a ulicí Za Školou. Práce budou provedeny
nejpozději do 12.9.2008.

8. Středočeský kraj vyhlásil grant na cestovní ruch. Podání žádosti nutno realizovat do
konce srpna . Zastupitelé souhlasí s účastí a s podáním žádosti na propagační materiály
obce. Cena projektu 120 000,--( spoluúčast obce 20 000,--)
T : do 31.8.08
Z : R. Havelka
9. Zastupitelé projednali žádost od Správy pražského hradu o povolení osazení 4 ks SPZ na
zákaz zastavení na komunikaci v ulici Ke Kasárnům. ZO nemá námitek, povolení musí
vydat odbor dopravy Magistrátu města Kladna.
T : 25.8.2008
Z : K.Sklenička
10. Dne 19.9.2008 se od 20 hod. uskuteční představení opery Endymio souborem Ensemble
Damian před budovou muzea TGM. Bylo požádáno o odklonění dopravy.
11. Firma Goolwin,a.s. žádá o vyjádření k projektu výstavby RD a parkoviště v lokalitě u
Křížku pod obchvatem. Současné řešení je v souladu s připomínkami, zastupitelé dávají
kladné stanovisko.
T : do14 dnů odpověď
Z : starosta + stavební
komise
12. Zastupitelé projednali žádost od výboru Sokola o finanční výpomoc při výměně oken
v budově sokolovny. Bude předloženo na VZ.
T : 1.9.2008
Z : Bc. O. Krejčíř
13. Pan Běloušek upozorňuje na problémy s kanalizací u rod.domu pana Jaroše naproti
dětskému hřišti v Lánech. Nutno oslovit stavebníky Jana a Petra Rovných, zda mají
hotové přípojky k RD. Nechat zpracovat cenovou nabídku na dokončení komunikace.
T : 22.8.2008
Z : V. Fencl
14. Informace předsedů komisí :
J.Věrnochová prováděla šetření sociální situace u paní Zdeňky Březinové ve Vašírově.
Dále podala informace o akcích v Mateřské škole – budování nových WC, výměna
nábytku ve třídách. Dne 13.9.2008 proběhne benefice pro školku s výstavou obrazů bratří
Kellnerů.
Mgr.Ladra - komise životního prostředí bude spolupracovat na akci revitalizace studánky
na Betyně.
JUDr Kosár, předseda komise mládeže a sportu zve na sportovní akce do sokolovny.
A.Hlavsová informuje o stavu akce „ Obnova dětského hřiště ve Vašírově“. Dokončen
podklad pro položení dopadové plochy pod herní prvky. V tomto týdnu proběhne jednání
se zahradnickou firmou , dokončení zemních prací. V prvním zářijovém týdnu by měly
proběhnout dokončovací práce fi TR Antoš.
Byla prodloužena smlouva na provoz mobilního WC na dětském hřišti v Lánech do konce
září.

V.Fencl objednal pouťové atrakce po dobu posvícení v Lánech 4.a 5.10.2008. Bude
nutno vyřídit odklonění dopravy v ulici Křivoklátská.
Probíhají dokončovací práce na rekonstrukci bytu v č.p. 174 v ulici Ke Hřbitovu. Na
veřejném zasedání bude vyhlášena výzva k obsazení bytu.
15. Dne 1.9.2008 bude provedeno předání bytu v MŠ s paní Jelínkovou. Předání se zúčastní
za OÚ p. Krejčíř a pí. Hlavsová.
Veřejné zasedání se uskuteční dne 1.9.2008 v 18 hodin v hotelu Classic.

Zapsala : A.Hlavsová

