Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 19.11.2012
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, Mgr. Milan Dvořák, Martina Hořejší, Jana
Drastilová, Karel Pleiner, JUDr. Ernest Kosár, Alena Hlavsová
Omluveni: Roman Havelka, Dagmar Krátká, Ing. Ivana Píšová,

1. Kontrola úkolů z minulé pracovní porady.
2. Informace: starosta informoval zastupitele o pozemku, který je v blízkosti Muzea
TGM. Pozemek má obec pronajatý od Pozemkového fondu ČR za částku 1.306,Kč/ročně. V současné době je legislativně nemožné pozemek koupit do vlastnictví
obce. Starosta bude v nejbližší době jednat na Krajském úřadě v Praze, který jako
majitel přilehlé budovy, může pozemek od Pozemkového fondu odkoupit a následně
prodat obci.
3. Informace: Středočeské vodárny Kladno se dohodli se zástupci firmy SENEKA o
provozování těch vodovodních a kanalizačních sítí v obci Lány, které jsou stále
v majetku firmy SENEKA.
4. Zastupitelé dostali k posouzení varianty návrhů na výběr barev pro novou fasádu
budovy ZŠ Lány. Zastupitelé rozhodli o barevnější variantě, avšak ve světlejším
odstínu.
5. Starosta

informoval

zastupitele

o

dokončení

veřejného

osvětlení

v ulici

V Chaloupkách. Byly zrušeny všechny nástřešní držáky a lampy veřejného osvětlení
jsou umístěné na sloupech nově rekonstruovaného el. vedení.
6. Schůzka ohledně územního plánu obce s jeho zpracovatelem panem Ing. Charvátem,
se bude konat dne 27.11.2012 v 10:00hodin v kanceláři starosty obce. Účast všech
zastupitelů vítána.
Z: starosta, místostarosta
7. Starosta informoval zastupitele o své návštěvě na MěU Slaný, ohledně kamerového
systému. Zastupitelé dostali k nahlédnutí studii kamerových umístění zpracovanou
pro naši obec firmou A-Z Jirků.
8. Na našem obecním úřadě proběhla minulý týden kontrola vedení matriky a činnosti
s ní spojené. Za vedení matriky je v současné době odpovědná matrikářka Ing. Lenka
Hrotíková. Kontrola neshledala žádné pochybení – bez závad.
9. Zastupitelům byl předložen ceník prací za zpracování projekčních prací (všechny
související projekty k tomu), které jsou součástí díla Revitalizace Židovského rybníku.
Jedná se o první fázi – úprava a oprava hasičské zbrojnice a vybudování veřejného
WC. Cena výše uvedených projekčních prací bude 68.000,-Kč.

10. Předsedové jednotlivých komisí podají nejpozději do 3.12.2012 návrhy na odměny
pro členy komisí.
Z: předsedové komisí
11. Zastupitelé projednávali možné úpravy obecně závazné vyhlášky na sběr,
shromažďování, svoz a likvidaci TKO. O tomto bodě se bude znovu jednat na příštím
pracovním zasedání.
Z: všichni zastupitelé
12. Zajištění akce „Rozsvěcení vánočního stromu“. Dne 1.12.2012 od 17 hod na
Masarykově náměstí.
Z: Roman Havelka
13. Informace: Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Kladno nám sdělilo, že jako
zpracovatel komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lány a Vašírov byla ve výběrovém
řízení vybrána firma Geoprogres spol. s.r.o. Dále byla obec požádána, aby
vykonávala roli opatrovníka u pozemků, kde není možno kontaktovat majitele. Bude
projednáno na příštím VZ.

Příští pracovní porada se koná 3. 12. 2012 od 19 hod. na OÚ.
Veřejné zasedání se bude konat v pondělí 17. 12. 2012 od 18 hod. v hotelu Classic

Zapsal: J. Ladra

