Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 20.7.2009
Přítomni : Karel Sklenička, Alena Hlavsová, Václav Fencl, JUDr.Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Karel
Pleiner, Jiřina Věrnochová , Roman Havelka , Jaroslav Běloušek, Bc.Oto Krejčíř
Omluven : Ing.Jan Loskot

1. Na dnešní pracovní zasedání byla pozvána pí. Jirglová Marie, majitelka domu č. p. 41
U rybníka. Jedná se o vyřešení situace, kdy jmenovaná užívá obecní pozemky a naopak
část pozemků soukromých užívá obec. Pozemky byly zaměřeny a vytyčeny geodetem a je
třeba vzniklou situaci vyřešit. Zastupitelé navrhují směnu vytyčených pozemků. Starosta
stanovil komisi ve složení Karel Sklenička, Oto Krejčíř, Jiří Ladra na místě dne 27. 7. 2009
2. Kontrolu zápisu z minulého pracovního zasedání provedl místostarosta V. Fencl
Ve středu 22. 7. 09 proběhne kontrolní den na stavbě fotbalových kabin- starosta pověřil
zastupitele a člena stavební komise Otu Krejčíře , aby se zúčastnil na místě.
3. Zastupitelé projednali opětovnou stížnost pana Křepelky na nedokončenou komunikaci k jeho
domu. Komunikaci by měla dokončit firma Seneka. Obec nemá žádnou možnost tuto situaci řešit.
Pouze zajistit zajíždění vozů MPS a svoz TKO .
T: odpověď do 30 dnů
Z: místostarosta
4. Zastupitelé byli seznámeni se stavem prací na nové autobusové zastávce na náměstí. Dle
návrhu arch. pana Doležala provádí pan Petr Fencl. Dokončovací úpravy budou
postupně realizovány. Návrh na zakoupení 2 ks nových odpadkových košů do tohoto
prostoru.
Zateplení budovy základní školy dokončuje prováděcí firma , zastupitelé vybrali fasádní
barvu z navržených čtyř možností – varianta č.4.
5. Zastupitelé projednali stížnost pana Hajnyše na úpravu zeleně ve Vašírově na náměstí. Předáno
předsedovi komise životního prostředí k řešení na místě.
T: ihned
Z: Mgr Jiří Ladra
6. Obec Lány získala zlatou stuhu v soutěži Středočeského kraje v roce 2009. Zajistila slavnostní
předání všem oceněným ,které se uskutečnilo 10. 7. 2009 v sále místní sokolovny, občerstvení
v hotelu Classic a večerní lidová veselice před hospodou Narpa. Obec postupuje do kola
celostátního. Hodnotící komise navštíví naši obec 1. 9. 2009. Prezentace bude připravena asi na
4 hodiny, předem svolá starosta schůzku se zástupci spolků.
T: do 31.8.2009
Z: starosta
7. Ing. Jelič – projektant ČEZ , navrhuje cenu věcného břemene při uložení kabelů do země v ulici
Zahradní . Celková částka 49 900,--Kč ( 50,--Kč / bm). Připravit ke schválení na VZ.
T:příští VZ
Z: místostarosta V.Fencl
8. Firma CODEWARE navrhuje možnost třídění komunálního odpadu v obci přes čárové kódy. Na
dopis odpoví předseda komise životního prostředí.
T: do 30 dnů
Z: Mgr. Jiří Ladra

9. Pan Hájek, Krátká 293 žádá o napojení na hloubkovou kanalizaci. Stavební komise provede místní
šetření a následně projedná na místě, proč není č.p. 293 připojeno na kanalizační síť v obci.
T: 31. 7. 2009
Z: stavební komise+místostarosta
10. Paní Vendula Fenclová, nájemce obecního domu č.p.5 ve Vašírově žádá o možnost užívání
veřejného prostranství v blízkosti domu. K domu není připojen žádný pozemek, kde by bylo
možno uskladnit nářadí a náčiní. Šetření na místě provede komise životního prostředí.
T: 31. 7. 2009
Z: Mgr.Ladra, místostarostové
11. Na obecní úřad došel dopis s reakcí na pořádaný letní koncert ve Vašírově. Odpoví předseda
komise kulturní.
T: do 30 dnů
Z: Roman Havelka
12. Obec obdržela dotaci od Středočeského kraje na vybavení místní knihovny nábytkem a regály.
Bylo rozhodnuto zakoupit nábytek v prodejně a ne dávat zakázku k ručnímu zhotovení.
Po dobu nepřítomnosti paní knihovnice v měsíci srpnu a září ( nemoc-operace) zastupitelé
souhlasí s tím,aby ji zastupoval manžel Ing.Machač.
T: průběžně
Z: místostarostové
13. V některých ulicích např. V Chaloupkách, K Rybníku je problém s parkováním vozidel. Bude
potřeba doplnit OZV. Dopravní generel obce budou mít zastupitelé k nahlédnutí a do konání
veřejného zasedání bude možno připomínkovat a navrhovat přijatelná řešení.
T: VZ – říjen 2009
Z: KOVP-JUDr Kosár, V.Fencl
14. Starosta podal informaci o jednání, které probíhá mezi VKM Kladno a ČZU ŠZP Lány ohledně
prodeje pozemku pod čističkou odpadních vod v Lánech. Stále nevyřešená finanční otázka.
15. Zástupce ředitelky mateřské školy v Lánech Jiřina Věrnochová informovala o připravované
benefici „Duha nad mateřskou školou.“ Termín konání je 12.žáří 2009. Termín je shodný s akcí
„Kulinářský jarmark“. Po domluvě bylo rozhodnuto obě akce prezentovat současně a případný
výtěžek z jarmarku věnovat na zahradní prvky pro mateřskou školu.
16. Informace zastupitelů: Roman Havelka – možnost získání grantu na sochařské symposium ze
dřeva. Uvažovat zda podat žádost a realizovat v příštím roce. Možnost vyměnit dřevo z obecního
lesa za vhodné kmeny pro tesání.
JUDr Kosár – navrhuje přihlásit obec do soutěže Obec přátelská rodině, vyplnit dotazník,
prezentovat i fotografie.
T: do 31. 7. 2009
Z: J.Věrnochová, A.Hlavsová
Místostarosta V.Fencl informoval zastupitele o zařazení obce do soutěže o přidělení nádob na
separovaný odpad.
J.Věrnochová navrhuje odkoupit pozemek od pana J.Breníka nad RD J.Hartmana a využít na
dětské vyžití, případně zeleň. Starosta osloví majitele a na příštím zasedání podá informaci.
Pozemek je neudržovaný a na parcelaci nevhodný.
Karel Pleiner : uzávěrka Lánského zpravodaje je 10 .8. 2009
Veřejné zasedání se koná 10. 8. 2009 od 18hod. v hotelu Classic.
Zapsala: A. Hlavsová

