Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 9.11.2009
Přítomni: Karel Sklenička, Alena Hlavsová, Václav Fencl, JUDr. Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Karel
Pleiner, Jiřina Věrnochová , Roman Havelka, Bc. Oto Krejčíř, Jaroslav Běloušek, Ing.Jan Loskot
1. Na dnešní pracovní zasedání byla pozvána paní Vendula Fenclová, nájemce bytu v domě č.p. 5 ve
Vašírově. Předmětem jednání byl dodatek č. 1 ke smlouvě nájemní ze dne 23.1.2006, který není
podložen schválením na veřejném zasedání zastupitelstva a je tudíž neplatný. Výsledek jednání na příštím veřejném zasedání bude tlumočeno stanovisko nezávislého právníka a projednáno.
Původní nájemní smlouva ze dne 11. 1. 2006 zůstává v platnosti beze změn.
T: příští VZ
Z: starosta K. Sklenička
2. Kontrolu zápisu z posledního pracovního zasedání provedl starosta Karel Sklenička. Komise
životního prostředí upozornila majitele neposekaných pozemků o nápravu. Obecní pozemek
(část pronajata Energii Kladno) zůstal neposekaný. Řešit posekání s MPS Kladno vzhledem
k nesnadnému přístupu.
T: ihned
Z: místostarosta V. Fencl
3. Dne 31. 12. 2009 končí tříleté volební období členů školské rady. Zastupitelstvo doporučuje
starostovi obce jmenovat na další volební období stejné členy školské rady – Roman Havelka,
Karel Sklenička, Bc. Oto Krejčíř.
4. Tisk listopadového zpravodaje provede fi CAN 21 v ceně 3,10 Kč za výtisk. Předseda redakční rady
Karel Pleiner požaduje provést evidenci periodického tisku na ministerstvu kultury, která je
nutná při pravidelném tisku Lánského zpravodaje.
T: ihned
Z : místostarostka A. Hlavsová
5. Zastupitelé rozhodli podat přihlášky na tři grantová řízení pro rok 2010:
Na kulturní akce.
T: do 31. 12. 2009
Z: Roman Havelka
Fond sportu a volného času +primární prevence (kamerový systém)
T: do 31. 12. 2009
Z: místostarosta + starosta
Fond obnovy venkova (rekonstrukce silnice Na Ohradech)
T: do 31. 12. 2009
Z: místostarosta + starosta
Všechny žádosti projednat na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2009
Připravit na příští pracovní zasedání dne 30. 11. 2009
6. Starosta informoval o jednání s prováděcí firmou, která dokončuje chodník v Zámecké ulici a
seznámil s vícepracemi, které se týkají úpravy plotů u RD pana Kose a bytového domu č.p.108
v majetku KPR.
7. Dne 3. 12. 2009 proběhne kolaudace obchvatu obce. Starosta požádal o osazení dopravních
značek zákaz vjezdu nákladních vozidel / mimo dopravní obsluhy / do obce po zprovoznění
obchvatu.
Místostarostka jednala s vedoucím stavby o vyčištění ústí povrchových vod, svedených
z obchvatu přes Vašírov do Tuchlovického potoka, o úpravu cesty vedoucí pod Starý zámek, která
je stavbou též dotčena ( příslib od vedoucího stavby- ale je mimo projekt?)

8. Do 30. 11. 09 podají zastupitelé návrhy na roční odměny pro členy komisí a požadavky
jednotlivých komisí do rozpočtu na rok 2010.
9. Dokončené akce v měsíci říjnu a listopadu:
Doplnění 1ks světla veřejného osvětlení v ulici Okružní: cena 22 tis. Kč
8.12.09 proběhne kolaudace kabin na fotbalovém hřišti.
Dokončena oprava a osazení křížku na hřbitově – akademický sochař Turský.
Výměna 3 ks světel veřejného osvětlení při rekonstrukci el. vedení v části obce Vašírov.
10. Ing.Loskot , předseda stavební komise , informoval o jednání , kde byl projednáván projekt na
oddělení pozemku parc.č.185/ 194 v k.ú. Lány stavebníka p. Josefa Hoška. Projekt je v souladu
s územním plánem. Stavební komise vydává souhlas.
Ing. Loskot navrhuje osazení zrcadel na křižovatce u hřbitova, až bude řešeno dopravní značení
v obci.

Zapsala: Alena Hlavsová

