Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 10. 11. 2008
Přítomni : Karel Sklenička, Václav Fencl , Alena Hlavsová, Ing.Jan Loskot, JUDr.Ernest Kosár, Mgr.Jiří
Ladra, Bc.Oto Krejčíř, Karel Pleiner, Jiřina Věrnochová
Omluven : Jaroslav Běloušek, Roman Havelka
1. Na dnešní pracovní zasedání zastupitelstva byl pozván pan Antonín Kindl a paní D.Fraňková,
k řešení jejich žádosti –restitučního nároku za vytěženou skálu p.č.184 /2,1, v katastru obce
Vašírov a následnou rekultivaci pozemku po černé skládce. Zastupitelstvo obce trvá na
svém stanovisku a doporučuje p. Kindlovi a pí. Fraňkové řešit spor přes občanskoprávní soud.
2. Kontrola zápisu z minulého pracovního zasedání. Průběžně plněno.
3. Zastupitelé obdrželi pozvání na zahájení oslav 90. let výročí založení Sokola v Lánech. Oslavy
budou zahájeny 19. 11. 2008 v muzeu TGM v Lánech vernisáží k výstavě.
4. Na základě schválené přílohy hřbitovního řádu budou připraveny nové smlouvy za pronájem
hrobových míst a poplatků za služby na hřbitově.
T : 1.1.2009
Z : A.Hlavsová
5. Starosta informoval zastupitele o čerpání obecního rozpočtu, příjmy plněny na 90,6 %,
výdaje 100,4 %. Na příštím pracovním zasedání předloží zastupitelé návrhy do rozpočtu na
rok 2009. Také předloží návrh odměn pro členy komisí do 1. 12. 2008.
6. Starosta vydá příkaz k inventarizaci majetku obce do 22. 11. 08. Hotové inventury nutno
odevzdat účetní OÚ do 22.12.2008.
T : 22.12.2008
Z : starosta+ zastupitelé
7. Obec získala grant od Středočeského kraje z fondu kultury na zpracování obrazové
publikace Lán a Vašírova.
Možno sponzorsky podpořit finanční částkou.
8. Místostarosta V. Fencl informuje zastupitele o dokončených akcích - VO v ulici Zámecká od
ulice U Statku na konec obce, instalace retardérů v ulici Školní a u dětského hřiště. Je
zpracována projektová dokumentace na chodník v Zámecké ulici. Je třeba zažádat o stavební
povolení. ( 1.fáze chodníku Lány,Slovanka).
T : ihned
Z : V. Fencl
9. A. Hlavsová připravila a odeslala na Středočeský kraj vyúčtování dotace na Obnovu dětského
hřiště ve Vašírově. Dotace i stanovená částka z obecního rozpočtu byla proinvestována.
Konečné úpravy na hřišti provede sponzorsky zahradnická firma Martina Šváchy, úpravy okolí
a přístupového chodníku budou realizovány na jaře 2009, před slavnostním otevřením
hřiště.
10. OZV o odpadech nutno připravit ke schválení na veřejné zasedání do 15. 12. 2008. Na
pracovním zasedání bude konzultována nová verze dle pokynů ministerstva vnitra.
T : 1. 12. 2008
Z : JUDr Kosár

Příští pracovní porada zastupitelstva se koná 1. 12. 2008 od 18 hod. na OÚ.

Zapsala: A.Hlavsová

