Zápis z pracovní porady ze dne 23. dubna 2007
Přítomni: Karel Sklenička, Václav Fencl, Alena Hlavsová, JUDr. Ernest Kosár,
Ing. Jan Loskot, Mgr. Jiří Ladra , Jiřina Věrnochová, Karel Pleiner,
Bc. Oto Krejčíř, Roman Havelka
Omluveni: Jaroslav Běloušek
1. kontrola zápisu z pracovního zasedání konaného dne 2.4.2007
kanalizace Vašírov – splněno
kvalita vody – trvá
všechny úkoly jsou průběžně plněny

2. Názvy ulic
Zastupitelé obce předložili návrhy na názvy ulic v nové zástavbě, které budou odsouhlaseny
na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
BŘEZOVÁ, JEČNÁ, SLUNEČNÍ, KE SKÁLE (souběžná s Březovou).

3. Žádost o vyjádření
pí.Edita Hnízdilová požádala obec Lány o vyjádření ke stavbě RD na pozemku p.č.199/69
v k.ú. Lány a následnému připojení na inženýrské sítě vybudované obcí. Vyvolat jednání o
stanovení připojovacího poplatku a případném odkoupení části pozemku, který zasahuje do
místní komunikace a chodníku.
Z: místostarosta
4. Provozní řád kynologického cvičiště
zastupitelstvo obce projednalo provozní řád s touto úpravou. Letní čas 10.00 – 20.00, zimní
čas 10.00 – 18.00 hodin, rozdělávání ohně v lese – zakázáno. Mimo výcvikové dny bude
umožněn vstup na pozemek všem občanům. Tento provozní řád bude odsouhlasen na
zkušební dobu půl roku.
Pozvat zástupce kynologického sdružení na OÚ.
Z: starosta, místostarosta
T: do 10.5.2007

5. Provozní vozidlo – MAGMA
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem kupní smlouvy na koupi vozidla Magma od
firmy EKOLOGIE s.r.o..

6. Oprava komunikace na základě dotace
Pan místostarosta Fencl informoval o přidělení dotace na dokončení opravy náměstí. Budou
osloveny 4 firmy, které předloží nabídky.
Z: p.Fencl, komise výstavby
T: do 30.4.2007

7. Pronájem pozemku
Obec Lány smluvně ošetří pronájem parkovací plochy p.č. 153/56 v k.ú. Lány od
Pozemkového fondu. Aby mohlo dojít k odkoupení pozemku, musí předcházet pronájem.
Z: místostarosta p.Fencl
T: připravit

8. Žádost o výkopové povolení
Stavební RD pan Jan Rovný požádal o vydání výkopového povolení na místní komunikaci
pro vybudování kanalizační a vodovodní přípojky k novostavbě RD.
Žádost byla předána KOVP (zábor veřejného prostranství a práce provedené před vydáním
povolení) s tím, aby byla komunikace uvedena do původní stavu (hutnění, asfaltování)
v termínu do 31.5.2007.
Z: p.Skelnička, p.Fencl
T: ihned

9. Stížnost na pořádání diskotéky v čp.141
Obec obdržela stížnost občanů na pořádané diskotéky v čp.141 – Klub Amnésia. Městská
policie již šetřila hluk a nepořádek. ZO rozhodlo:
a) oslovit hygienickou stanici – měření hluku
b) řešit dobu pořádání obecně závaznou vyhláškou
c) pozvat do komise KOVP majitele RD 141 a provozovatele diskotéky
Z: p.Sklenička, Judr.Kosár
10. Pracovní zasedání zastupitelstva obce se bude konat 14.5.2007 od 16.00 hodin.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat 28.5.2007 od 18.00 hodin
v Classicu.

11. Vyúčtování spotřeby vody
Zastupitelstvo stanovilo výpočet spotřeby vody za rok 2006 v obecních bytech kde nejsou
umístěny odečtové vodoměry. Spotřeba bude účtována: 3m2/měs./osoba.
Z: pí.Hlavsová
T: ihned
12. Pronájem pozemku ve Vašírově
Pozemek pronajatý firmě Hnízdil (bývalá rašelina) zatím neprodávat. Zaslat vyrozumění.
Z: pí.Hlavsová
T: do 10.5.2007
13. Veřejné osvětlení v lokalitě „Šubrt“
Na základě připomínky zastupitelky pí.Věrnochové na vybudování veřejného osvětlení bylo
doporučeno vyvolat jednání s ředitelem LS Ing.Jandou.
Dále řešit prostor zeleného pásu za RD man.Hartmanových v ul.Školní.
Z: starosta p.Sklenička
T: do 30.5.2007

14. Lánská olympiáda
Zastupitel JUDr.Kosár informoval o přípravě 1.lánské olympiády, která se bude konat
poslední týden v červnu. Finanční prostředky lze čerpat průběžně oproti předloženým
dokladům na OÚ z finanční rezervy kapitola sport (výše rezervy 30.000Kč).

15. Informace zastupitelů
p.Fencl: žádost Josefa Hnízdila, Lány 417 – osadit retardéry v ul. Lesní
sběr nebezpečného odpadu 5.5.07 –likvidace topného oleje občana p.Bureše,
p.Sklenička: 26.5.2007 ve 13.00 hodin se koná slavnostní otevření dětského hřiště.

16. Konkurz na ředitele ZŠ
Pan starosta Sklenička informoval zastupitele o probíhajícím konkurzu na ředitele ZŠ Lány.
Ve středu 25.4.2007 se koná 2. kolo – pohovory. Přihlásilo se 6 zájemců.

V Lánech 23. dubna 2007
Zapsala: Alena Hlavsová

