Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 7.2.11
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, JuDr. Ernest Kosár, Karel Pleiner, Alena
Hlavsová, Roman Havelka, Mgr. Milan Dvořák, Ing. Iva Hošková, Martina Hořejší,
Jana Drastilová, Dagmar Krátká
Omluveno: 0

1. Představení projektu „ autosalon“ investora Classic Recreations, s.r.o.
Budova je situována na severní okraj obce Lány na pozemku 137/26 a její součástí má
být také autoservis. Zastupitele seznamoval se záměrem pan Havelka z Rynholce
zástupce investora. Studie uložena na OÚ. Po seznámení se studií předají zastupitelé
starostovi obce svá stanoviska, na jejíchž základě připraví odpověď místostarosta
JUDr. Kosár
2. Kontrola zápisu z minulé porady – vše bez závad.
3. Žádost Ekologie s.r.o. o uložení elektrického kabelu přes obecní pozemek parc. č.
v k.ú. Lány / bývalá cesta u „Vašírovské lísy“/. Připravit na příští VZ návrh smlouvy o
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.
Z: starosta
4. Trvalý úkol zajistit neprůjezdnost náhradních automobilů obcí Vašírov bude vyřešen
dopravními značkami, které se umístí na stojany značek vždy před kruhovým
objezdem.
5. Naše obec není ve svazku měst a obcí. Úkol do příští porady pro všechny zastupitele –
zvážit vstup do tohoto svazku.
Z: všichni zastupitelé
6. Akce Vašírov – zastávka autobusu je ve stádiu studie. Probíhá jednání s dotyčnými
orgány a budeme čekat na jejich vyjádření.
7. Kontejnerové hnízdo ve Vašírově bude přemístěno z tzv. „ OHRÁDKY“ což je
centrum obce do uličky k hospodě Vašírovský dvůr. Zkulturní se tak prostředí v centru
obce.
Z: J. Ladra
8. Finanční komise podá návrh zastupitelstvu ke schválení výši poplatku za žáka naší
školy, který bydlí v obci, která nezajišťuje chod vlastní školy (školu nemá). Obec,
která nemá školu a její obyvatel navštěvuje naší školu, by nám měla přispívat na chod
naší školy.
Z: I. Píšová
9. Na základě rozhodnutí středočeského kraje se od 1. února 2011 snížila dopravní
obslužnost naší obce přibližně o 10 %, ve všední dny zajíždí do obce celkem 80 spojů
z různých směrů. Na základě podnětů obyvatel bude starosta obce jednat s dopravci na
případných úpravách jízdních řádů.

10. Akce pročištění Tuchlovického potoka pod Vašírovem proběhne v nejbližších dnech.
Legislativně a technicky bude zajištěno.
Z: J. Ladra.
11. Zpracovává se žádost o grant z nadace Partnerství. Strom života – místo pod stromy.
Z: J. Drastilová

