Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 3.3.2008
Přítomni : Karel Sklenička, Václav Fencl , Alena Hlavsová, Jiřina Věrnochová, JUDr. Ernest Kosár,
Mgr. Jiří Ladra, Bc. Oto Krejčíř , Karel Pleiner, Roman Havelka
Omluveni : Jaroslav Běloušek ( nemoc),Ing. Jan Loskot ( dovolená)
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání – úkoly průběžně plněny.
2. Pan starosta informoval zastupitele o jednání ohledně kupní smlouvy na pozemek pod
chodníkem Lány-Vašírov od p. Kindla. Pověřil JUDr Kosára vyřízením všech formalit, tzn.
znalecký posudek, kupní smlouva, návrh na vklad do katastru nemovitostí .
Z : JUDr Kosár
3. OÚ obdržel na vědomí stížnost p. Hamouze z RD Lány č .p. 1 adresovanou na ředitelství LS
Lány. Pan Hamouz je znepokojen opakovaným znečištěním svého pozemku ze strany dílen LS
Lány a požaduje nápravu. Zaslat dopis na ředitelství LS Lány s žádostí o návrh na řešení
stávajícího stavu.
Z: Mgr. Ladra
4. Připravit žádost na grantové řízení z fondu KÚ na dopravně bezpečnostní opatření v naší obci
- ukazatele rychlosti na příjezdu do obce, zhotovení zpomalovacího retardéru v ulici Školní a
projektové dokumentace na chodník v ulici Zámecká od zámku ke statku.
Z: p.Fencl
T:31.3.2008
5. Informace starosty o jednání s firmou Ekologie s.r.o. o návrhu na osázení pruhu pozemku
mezi skládkou Ekologie a obcí Lány. Zaslat dopis na fi Ekologie, aby iniciovala schůzku OÚ
Lány, OÚ Rynholec a Občanských sdružení působících v obou obcích.
T : do 14 dnů
Z : Sklenička,Mgr. Ladra
6. Starosta obce informoval o zahájení územního řízení na výstavbu ČOV a splaškové kanalizace
ve Vašírově.
Dále informoval o záměru ČZU Lány na rekonstrukci stávajících hal odchovu drůbeže –
projektová dokumentace bude dodána na OÚ k vyjádření.
7. Muzeum TGM v Lánech pořádá den s TGM v neděli 9.3.2008- za obec se zúčastní p. Havelka.
Zastupitelé obce položí kytici ke hrobu TGM v pátek 7.3.08 v 16 hodin.
8. Pan Havelka informuje zastupitele o možnosti otevření Informačního centra OÚ v prostoru
Muzea TGM. Kulturní komise svolá schůzku a upřesní návrh na vytištění informačních
letáků.
T : 30.3.2008
Z : p. Havelka

9. Informace místostarosty p. Fencla o finanční nabídce firmy ERIMP na výměnu lamp veřejného
osvětlení v ulici Školní a Zahradní.
Informace místostarosty o prováděných stavebních úpravách v DPS - přestavba bytu a
ordinace praktického lékaře.

10. Zpracovat pro Statistický úřad dotazník ohledně životního prostředí v obci.
Upřesnit termín dodání kontejnerů na bio odpad v jarních měsících.
Z : Mgr Ladra
11. Informace p. místostarosty o pozemku, který vznikl mezi hřbitovem, silnicí a kruhovým
objezdem na Vašírov. Dle oznámení ŠZP ČZU Lány se obdělávání pozemku stává technickým
problémem a majitelům vypoví smlouvy. Vyvolat jednání s majiteli pozemků.
T: 31.3.2008
Z : p. Fencl, Hlavsová
12. Zastupitelstvo rozhodlo zakoupit pro obecní účely kameru-Sony-cena Kč 17 659,-Z: p Havelka.
Dále bude zakoupen pro obecní účely benzínový agregát v hodnotě cca 30.000,- Kč
Z: p. Fencl
Před letní akcí- neckyádou na rybníce- nechat provést rozbor vody z rybníka.
Z: pí.Hlavsová
T: 14 dní před akcí
Termín příštího pracovního zasedání - pondělí 17.3.2008 v 18 hodin.
Termín veřejného zasedání - středa 2.4.2008 v 18 hodin v hotelu Classic.

Zapsala : Alena Hlavsová

