Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 19.4. 2010
Přítomni: Karel Sklenička, Alena Hlavsová, Václav Fencl, JUDr. Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Karel
Pleiner, Martina Hořejší, Bc. Oto Krejčíř, Ing. Jan Loskot
Omluven: Jaroslav Běloušek, Jiřina Věrnochová
1. Zástupce sdružení Lány-Vašírov- zdravý prostor pro život pan Jiří Luska, jeden z organizátorů
akce Den Země, informoval o zajištění akce na 24. 4. 2010. Požaduje pomoc od obecního
úřadu- multikáru pro svoz sebraného odpadu, pytle.
2. Kontrolu zápisu z minulého pracovního zasedání provedl starosta obce. K dořešení zůstává
vypracovat smlouvu na bezúplatný převod pozemku od pana Breníka výměnou za výstavbu
komunikace k rodinnému domu. JUDr Kosár požaduje svolat schůzku za účasti obou stran.
T: do 14 dnů
Z: starosta + JUDr Kosár
3. Na dnešní pracovní zasedání byl pozván pan Švácha Martin + Ing.Šárka Klapálková, z firmy,
Zahradnictví Švácha, aby seznámili zastupitele s návrhem na osázení a úpravu plochy kolem
soch Kalvárie na západní straně Masarykova náměstí. Návrh na úpravu a otevření tohoto
prostoru zpracoval pan architekt Doležal. Zastupitelé navrhují svolat schůzku a dořešit i
finanční krytí.
T: duben-květen
Z: Mgr Ladra
4. Pan Vítek, majitel domu č.p. 109 na Masarykově náměstí žádá o souhlas s novým oplocením
pozemku. Starosta sjedná schůzku s majitelem, nutno zohlednit plánované úpravy plochy
kolem vedlejšího pozemku.
T: 10. 5. 21010
Z: starosta
5. Mezi ČZU ŠZP Lány a obcí Lány bude obnovena nájemní smlouva z roku 2002 na pronájem
obecních pozemků.
T: ihned po doručení
Z: starosta obce
6. Firma EKOLOGIE s.r.o. žádá o odprodej nebo dlouhodobý pronájem pozemku (bývalá cesta od
Vašírovské lísy do Rynholce.)Zastupitelé navrhují dlouhodobý pronájem. Bude projednáno na
VZ.
T: příští VZ
Z: starosta obce
7. Časopis „ Cesty městy „ nabízí prezentaci obce za stejných podmínek jako v roce 2009.
Připravit podklady pro prezentaci.
T: 20. 5. 2010
Z: Martina Hořejší
8. 19. 4. 2010 proběhlo otevření obálek a výběrové řízení na výstavbu chodníku Lány-Slovanka.
Ze sedmi nabídek byla vybrána firma ČNES dopravní stavby a.s. Kladno – viz zápis VŘ
9. Firma Vekra doručila cenovou nabídku na výměnu oken na východní stranu budovy ZŠ včetně
dveří. Jedná se o částku 229 997,--Kč vč. DPH. Zastupitelé doporučili akceptovat nabídku
pouze na okna, postraní vchodové dveře jsou zatím v pořádku. V kapitole základní škola je s
touto částkou počítáno – starosta podepíše smlouvu o realizaci zakázky.
T: 30. 4. 2010
Z: starosta obce
Informace starosty:
- možnost čerpání dotace na ČOV Vašírov bude znovu řešena z programu rozvoje venkova
Ministerstva zemědělství nebo podobných programů dle vyhlášení.

-

bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na zateplení budov DPS a ZŠ vč.
energetických auditů.

10. Informace místostarosty:
- ředitelka mateřské školy požádala o finanční pomoc při řešení opravy střechy (po zimě
zatéká). Nový nátěr střechy bude stát cci 30 tisíc Kč.
-

v ulici Krátká bude provedeno napojení na hloubkovou kanalizaci. Požádáno o stavební
povolení na Magistrátu města Kladna.

-

multikára byla odvezena na generální opravu.

-

byl objednán nový letecký snímek obc e – cena cca 7,5tisíc Kč.

-

firma Dudašík provedla opravu sloupu u školy a položila další chodník zámkové dlažby na
novém hřbitově.

-

u DPS se provede přemístění plotu a připraví pro obyvatelky posezení na travnaté ploše
pod stromem. Bude zakoupen zahradní nábytek.

-

stavební komise řeší žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru na pozemku
v k.ú.Vašírov. Napojení sítí ze Stochova. Odpověď bude v souladu s vyjádřením
Měst.úřadu Stochov.

11. Martina Hořejší informovala zastupitele o konání koncertu v předvečer LLS, kde vystoupí
místní Chorus- Laneum—25. 6. 2010 – nad koncertem převzala záštitu pí. Livia Klausová.
Další informace o novém vebu mateřské školy.
12. JUDr Kosár doporučuje zaslat tiskovou zprávu o konání 2. ročníku fotosoutěže Lánských
pohledů do okresních novin a periodik okolních obcí
- Informuje zastupitele o tom, že projekt na řadové domy, které Real Invest Franc staví
v Lánech, byl vyhlášen jako nejlepší a nejhezčí projekt roku 2009.
13. Karel Pleiner informoval o přípravách na akci Čarodějcice 2010.
Je podán návrh zakoupit nový stan, který bude využíván na podobné akce.
30. 4. bude potřeba multikára k odvozu věcí ze Stochova z kulturního střediska.
K.Pleiner požaduje informaci o stavu financí na účtu kultury po vyúčtování Obecního plesu.
T: po úzávěrce měsíce dubna
Z: účetní M. Charousková
14. Mgr Ladra informoval o provedené opravě kanalizační vpusti v ulici V Chaloupkách.
Je potřeba umístit kontejnery, které jsou dosud deponovány ve sběrném dvoře, na stávající
hnízda, kde by byly využity, než bude zbudováno nov é hnízdo v nové zástavbě.
T: průběžně
Z: Mgr. Ladra Jiří
Příští pracovní zasedání ve středu 5. 5. 2010
Zapsala: A. Hlavsová

