Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 29.9.2008

Přítomni : Karel Sklenička, Václav Fencl , JUDr.Ernest Kosár, Mgr.Jiří Ladra, Bc.Oto Krejčíř, Karel
Pleiner, Jiřina Věrnochová, Roman Havelka

Omluven : Ing. Jan Loskot
Alena Hlavsová
Jaroslav Běloušek

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání. Body průběžně plněny. Pouze nesplněn bod 3, týkající
se řešení VO v ulici Zámecká v části Ke Statku. Úkol trvá.
Z : místostarosta
2. Zastupitelé projednali žádost pana Kindla Antonína a paní Fraňkové Drahomíry o vyřízení
restitučního nároku za vytěžený lom ve“Skále“. Po poradě s právníkem bude odeslána
odpověď se zamítavým stanoviskem. V roce 1996 je od výše jmenovaných podepsáno
prohlášení, že veškeré restituční požadavky byly vyrovnány a splněny.
T : do 30.dnů
Z : starosta K.Sklenička
3. Magistrát města Kladna požaduje zaslat přehled kulturních akcí pro rok 2009 do 1.10.08
Z : Roman Havelka
4. Zastupitelé projednali návrh odkoupení pozemku pro chodník v ulici Křivoklátská . Připravit
smlouvu s panem Kuckirem, cena 1 Kč.
T : do 30 dnů
Z : JUDr Kosar
5. Žádost o zvýšení počtu dětí v MŠ o 9 dětí od.1.9.2009 zaslat na KÚ do 30.9.2008. Na VZ
projednat žádost ředitelky MŠ o povolení výjimky v MŠ Lány na 65 dětí ve školním roce
2008-2009.
T : dle textu
Z : V.Fencl, pí.Vaněčková
6. Zastupitelé byli informováni o vandalizmu na místní autobusové zastávce na Masarykově
náměstí. Škoda asi 36 000,--Kč.
7. 31.12.2008 končí smlouva s Městskou policií Nové Strašecí. Návrh další smlouvy stejný,
částka navýšena na 360 000,--Kč/rok. Bude projednáno na příštím veřejném zasedání. Velitel
MěP bude požádán o statistický přehled zásahů v naší obci.
T : VZ
Z : K.Sklenička
8. Starosta informoval zastupitele o dílčím auditu, který provedli pracovnice odboru kontroly Stč
KÚ ve dnech 22. – 23.9.08. Nebyly shledány žádné nedostatky, závady z auditu 2007 byly
odstraněny.

9. Ing.Perglerová , nájemce obecního domu , žádá o povolení stavby garáže na vlastní náklady.
Předáno stavební komisi k vyřízení.
10. Stavba ČOV a kanalizace ve Vašírově. Termín podání žádostí o grant je 27.10.08 a je
podmíněn platným stavebním povolením, které v daném termínu nebude vyřízeno.
Důvodem jsou stále nevyřešené majetkové poměry některých pozemků nutné pro vydání
stavebního povolení.
T : průběžně
Z : starosta,místostarosta
11. Na fotbalovém hřišti se začalo s akcí přístavby kabin. V letošním roce bude provedena
základová deska. Stavební dozor p.Stehlík, bude schvalovat veškerou fakturaci.
12. Dosud bylo doručeno 8 žádostí o pronájem v domě č.p.174. Starosta sestavil komisi ve složení
O. Krejčíř, J. Věrnochová, J. Ladra, A. Hlavsová, V. Fencl a pověřil ji k otevření obálek a
posouzení nabídek.
T : 30.9.2008
Z : komise dle textu
13. Místostarosta informoval zastupitele o prováděných pracích ve dvoře v č.p. 174. Učni
z Odborného učiliště Stochov s mistrem J. Dundrem provádějí opravu střechy a okapů na
kůlně.
14. Umístění retardérů v ulici Školní nutno dořešit s panem Martinem Frolíkem.
T : ihned
Z : O.Krejčíř
15. Předseda finančního výboru předložil zastupitelům k posouzení návrh na zvýšení poplatků za
místo na hřbitově. Náklady ročně vzrůstají. Navrhuje výši poplatku 20,-- za místo + 80,--Kč
na náklady za údržbu hřbitova za rok. Poplatek vybírat za pětileté období. Bude nutno
sestavit nové smlouvy. Konečná výše poplatků bude projednána a schválena na VZ s platností
od roku 2009.
O.Krejčíř informoval dále zastupitele o dokončené zakázce na hřbitově- vyčištění
náhrobku rodiny Máji Novákové ( dům po její smrti prodala obec). Práce byly proplaceny
v částce Kč 5 000,--.
Pan Krejčíř podal informace o stavu prací na obnově dětského hřiště ve Vašírově. Dne
29.9.2008 proběhlo předání zakázky firmou TR Antoš. Bude následovat osázení a
ozelenění ostatních ploch na hřišti, které přislíbil sponzorsky majitel zahradnické firmy
pan Martin Švácha. Úprava okolí hřiště a přístupová cesta dle rozhodnutí starosty obce
bude realizována na jaře příštího roku.
16. Zastupitelé projednali ústní návrh od ing. Svobody , který nabízí odprodej pozemku pod
chodníkem v Lesní ulici 133 m2 za 1 200,-- Kč / m2. Bylo doporučeno podání návrhu
písemně.

17. Kulturní komise požaduje seznam plánovaných akcí pro rok 2009. Nutno připravit dopis všem
organizacím a spolkům v obci.
T : do 30.11.2008
Z : Roman Havelka
Příští pracovní zasedání 13.10.2008 v 18 hodin.
Veřejné zasedání ve středu 29.10.2009 v 18 hodin v hotelu Classic

Zapsala : A.Hlavsová

