Zápis z pracovní porady ze dne 13.8.2007
Přítomni: Karel Sklenička, Alena Hlavsová
Jiřina Věrnochová, Bc. Oto Krejčíř, Mgr. Jiří Ladra, Roman Havelka,
Karel Pleiner
Omluveni: Václav Fencl, Ing. Jan Loskot, JUDr. Ernest Kosár, Jaroslav Běloušek
1. Kontrola zápisu z minulého pracovního zasedání – úkoly splněny.
2. Starosta informoval o žádosti majitelů 9 obecních RD o doplnění dodatků smluv.
Konzultovat s právníky, kteří původní smlouvy vypracovali.
T: dopis ihned
Z: Fencl, Hlavsová

3. Starosta informoval o žádosti p. Jaroše ul. Křivoklátská o přemístění elektrických
rozvaděčů z chodníku do oplocení. Vyvolat jednání se správcem sítí.
Z: p. Fencl
T: 31.8.2007
4. Informace pana starosty a pana Krejčíře o průběhu rekonstrukce školního hřiště – rozpočet
je navýšen o více práce (oprava kanalizace, umělý trávník na části vedlejší plochy, přeložení
dlažby před vchodem do tělocvičny). Rozpočtová změna bude projednána a schválena na VZ.
5. Objekt – Ke Hřbitovu č.p. 174 – návrhy na využití objektu vč. technické zázemí.
• Prodejna pana Vaněčka zůstane. Připravit smlouvu o pronájmu.

•
•

T: do 30.9.2007
Z: pí. Hlavsová
Dotaz na zřízení prodejny řeznictví ( p. Hendrych, Nové Strašecí)
Připravit žádosti o granty na opravu bytů.
Z: Stavební komise
T: 30.9.2007

6. OZV o místních poplatcích – detailní projednání a příprava na schválení na veřejném
zasedání.
7. Dotaz paní Věrnochové, zda-li je ulice V Chaloupkách připojena na hloubkovou kanalizaci
v obci. Připravit dopis na správce sítě.
T: ihned
Z: p.Sklenička, pí. Hlavsová
8. Připomínka pana Ladry k diskusnímu fóru na webu obce – návrh zda je technicky možné
ošetřit vstup do diskuse s cílem, aby vstupy nebyly anonymní. Projednat se správcem sítě.
T: 31.8.2007
Z: p.Sklenička

9. Pan Pleiner požaduje dodání příspěvků do Lánského zpravodaje do uzávěrky ke dni
18.8.2007
Z: zastupitelé
T: dle textu
10. Program veřejného zasedání:

Zapsala: Alena Hlavsová

Zahájení, kontrola usnesení
Zpráva starosty o činnosti za uplynulé období
Schválení OZV o místních poplatcích
Informace o průběhů stavebních prací
Diskuse
Usnesení, závěr

