Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 16.3.2009
Přítomni : Karel Sklenička, Alena Hlavsová, JUDr.Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Bc.Oto Krejčíř, Karel
Pleiner, Jiřina Věrnochová , Ing.Jan Loskot,Jaroslav Běloušek
Omluven : Roman Havelka, Václav Fencl

1. Kontrola zápisu z minulého pracovního zasedání. Body splněny.
2. Obec Lány obdržela od ředitelství LS Lány návrh na směnu pozemků mezi LS Lány a obcí Lány.
Jedná se o pozemek ve středu obce pod panelovým domem výměnou za stejné výměry pod
komunikací v ulici Za Školou a v ulici v Chaloupkách. Na veřejné zasedání zastupitelstva bude
připravena k odsouhlasení směna v tomto rozsahu.
T: 25.3.2009
Z: starosta
3. Starosta Karel Sklenička informoval zastupitele o výsledku porady starostů v Kladně. Téma
porady – elektronická schránka pro komunikaci občanů s obecním úřadem. Na veřejné
zasedání zastupitelstva bude připraven návrh ke schválení grantu v částce 85 000,--Kč na
rozšíření počítačové sítě. Magistrát města Kladna nabízí pomoc při zavádění těchto služeb.
T: 25.3.2009
Z: starosta
4. Krajský úřad Středočeského kraje vyhlašuje od 1. 4. - 20. 5. 2009 grant z fondu životního
prostředí.
Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti na stavbu ČOV ve Vašírově. Žádost připravit ke schválení
na VZ.
T: 25.3.2009
Z: starosta, místostarosta
5. Zastupitelé projednali stížnost pana Tretinára ( sousedské vztahy s pí.Liškovou.) Stavební
komise provede šetření na místě.
T: do 30 dnů
Z: ing. Loskot
6. Statistický úřad požaduje vyplnit a odeslat výkaz Ž1- 01. Každoroční údaje o čerpání financí na
ochranu životního prostředí za rok 2008.
T: do 31.3.2009
Z : místostarosta, Mgr.Ladra
7. Obec obdržela nabídku od Palivového kombinátu Ústí nad Labem, středisko Kladenské doly ,
Libušín , na úplatný převod pozemku v kat.území Vašírov ( původní cesta na bývalý Důl Čs.
Armády v Rynholci – dnes částí rašelinové pole. Zastupitelé rozhodli nabídku odmítnout.
T: do 30 dnů
Z: starosta
8. Zastupitelé projednali uznání vlastnického práva k pozemku 801/2 a 204/14 v k.ú.Lány
z důvodu vydržení. Bude připraven návrh ke schválení na veřejné zasedání zastupitelstva.
T: 25.3.2009
Z : Karel Sklenička, JUDr Kosar
9. Policie ČR oslovila Obec Lány se žádostí o zpracování dohody o spolupráci. Je třeba vyvolat
jednání a stanovit podmínky.
T: Ihned
Z: Karel Sklenička, JUDr Kosar
10. Metal l Holding Lány a.s. žádá o změnu územního plánu obce Lány, z důvodu zamýšlené stavby
výrobní a skladové haly. Zastupitelé navrhují zatím neotvírat územní plán. Odpověď zpracuje
starosta obce.
T: do 30 dnů

Z : Karel Sklenička
11. Ředitelky ZŠ a MŠ předložily zastupitelům ke schválení převod nevyčerpaných finančních
prostředků z dotace od obce za rok 2008. Bude připraveno na VZ ke schválení.
T: 25.3.2009
Z : starosta a místostarosta
12. Nájemníci obecních řadových domků žádají o zpracování dodatku ke smlouvě nájemní, který
bude řešit stavby garáží na obecním pozemku. Dodatky bude nutno zpracovat jednotlivě ke
každé smlouvě.
T : do 31.5.2009
Z : JUDr Kosár, místostarosta
13. Krajský úřad Středočeského kraje vyhlašuje krajské kolo „ Vesnice roku.“ Přihláška musí být
podána do 30. 4. 2009.
T : do 30.4.2009
Z : Roman Havelka
14. 20. 3. 2009 proběhne v muzeu TGM v Lánech křest knihy „ Lány v obrazech- Proměny v čase“.
Začátek v 17.30 hod. Pozvání přijala paní Livia Klausová. Po křtu bude kniha na prodejstanovená cena 180,--Kč.
15. Starosta informoval zastupitele o výsledku provedeného auditu hospodaření obce. Na veřejné
zasedání bude připraven ke schválení závěrečný účet obce za rok 2008 s výhradou.
T: 25. 3. 2009
Z : starosta + místostarosta
16. Předseda kulturní komise a předseda komise sportu a mládeže informovali o přidělených
finančních částkách z obecního rozpočtu spolkům a organizacím v obci. Bude předloženo
k vyjádření zastupitelům na VZ.
17. Starosta podal informaci o probíhající rekonstrukci v budově mateřské školy. Práce probíhají
podle plánu. V současné době probíhá výměna oken.
18. Mgr Ladra informoval zastupitele o schůzce na dětském hřišti v Lánech. Byla provedena
prohlídka stromů odborníkem na zeleň. Zadána objednávka fi Švácha na prořezání stromů.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v termínech 4. 4. a 18. 4. 2009 na stanovená
místa po vsi.
T : ihned
Z : A.Hlavsová
Veřejné zasedání zastupitelstva bude 25.3.2009 v 18 hodin v hotelu Classic.

Zapsala : A. Hlavsová

