Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 26.7.2010
Přítomni: Karel Sklenička, Alena Hlavsová, Václav Fencl, Mgr. Jiří Ladra, Karel Pleiner, Martina
Hořejší, Bc. Oto Krejčíř, Jiřina Věrnochová, Jaroslav Běloušek, JUDr Ernest Kosár
Nepřítomen : Ing.Jan Loskot
1. Kontrola zápisu z posledního pracovního zasedání :
Úkoly splněny do veřejného zasedání, které proběhlo 14. června 2010.
2. Informace starosty:
Komunální volby proběhnou v termínu 15. a 16. 10.2010. Průběžně probíhá přípravastanovení okrskových komisí apod.
Obec obdržela z Krajského úřadu odpověď na stanovisko k záměru firmy Ekologie s.r.o
„ Projekt modernizace stávající skládky.“ Projekt postoupen k dalšímu podrobnějšímu
projednání - tkzv. „velká EIA“.
Ve sběrném dvoře je špatný povrch, bude provedena oprava. Na stávající betonový
základ asfaltový povrch jako vyrovnání podkladu. Firma ČNES dala cenovou nabídku a
práce by byly provedeny v době II. etapy stavby chodníku Lány-Slovanka.
T: srpen 2010
Z: starosta, místostarosta
Proběhla schůzka s obyvateli ulice Na Ohradech. Fi VKM Kladno bude realizovat nové
vodovodní přípojky. Výkopové práce zabezpečí finančně obec, přípojky si obyvatelé
uhradí sami.
Na rekonstrukci povrchů byla získána dotace z FROM Středočeského kraje ve výši
500tis.Kč Spoluúčast obce je 250.000,- Kč.
Osloveny byly tři firmy - Froněk, ČNES, Fisa – na podání cenové nabídky. Ve výběrovém
řízení zvítězila firma Froněk Rakovník, která předložila nejnižší cenovou nabídku –
750.000,- Kč.
Na veřejné zasedání připravit ke schválení smlouvu o dotaci.
T: 16. 8. 2010
Z: starosta obce
3. Na dnešním pracovním zasedání byli zastupitelé seznámeni se dvěma žádostmi od pana
Jana Veselého a manželů Gruntorádových o pronájem části obecního pozemku č. 43 /7
v k.ú. obce Vašírov. Zastupitelé se seznámí s lokalitou uvedeného pozemku a na
veřejném zasedání bude projednáno, zda tento pozemek je vhodný k pronájmu.
T: 16. 8. 2010
Z: zastupitelé
4. Starosta obce objednal opravu střechy Mateřské školy. Střecha byla opakovaně
promáčená. Firma Dundr provedla opravu, cena díla 86 tisíc Kč.
5. Zastupitelé projednali podmínky smlouvy na pronájem části stodoly pro hotel Classic.
Dodatek smlouvy bude projednán na VZ.
T: 16. 8. 2010
Z: starosta obce
6. Obec podala dvě žádosti o dotace na zateplení a výměnu oken na budovu č.p.93 / ZŠ/ a
432 / DPS/. Jsou zpracovány projektové dokumentace. Hodnota díla by měla být pro ZŠ
6mil.Kč, DPS 1,5 mil.Kč
T: průběžně
Z: starosta, místostarosta
7. 28. 7. 2010 proběhne jednání se zástupci Odboru památkové péče ministerstva kultury
ČR. Bude řešena rekonstrukce přístupové cesty na lánském hřbitově ( Kulturní památka).
T: 28. 7. 2010
Z: starosta

8. Informace místostarosty V.Fencla o probíhajících akcích v letních měsících :
Oprava povrchu komunikací—ulice Berounská –propad silnice nad č.p.99 ( reklamace
firmy Elektromont Matějka).
Oprava komunikace na křižovatce u příjezdu k panelákům ( býv.dům p.Štandery)
Kanalizace v ulici Krátká- termín dokončení srpen 2010.
Rekonstrukce NN v ulici Zahradní.
Byly zpracovány a připraveny ke schválení na VZ upravené zřizovací listiny MŠ a ZŠ
v plném znění .
9. Obec zaslala přihlášku do soutěže „ Obec přátelská rodině.
10. Vzniklo nové občanské sdružení „Náš Vašírov. – předseda p. Garnol.
11. Veřejné zasedání zastupitelstva je svoláno na 16. 8. 2010.

12. Objednat 3ks odpadkových košů na parkoviště před naučnou stezkou u LS.
T: ihned
Z: místostarosta V.Fencl

Zapsala: A. Hlavsová

