Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce konané dne 13.10.2008

Přítomni : Karel Sklenička, Václav Fencl , Alena Hlavsová, Jaroslav Běloušek ,JUDr.Ernest Kosár,
Mgr.Jiří Ladra, Bc.Oto Krejčíř, Karel Pleiner, Jiřina Věrnochová, Roman Havelka

Omluven : Ing. Jan Loskot

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání. Úkoly průběžně plněny.
2. Na příští pracovní zasedání bude pozván pan Antonín Kindl a paní D. Fraňková – vyjasnění názorů
na jejich žádost o náhradu za zavezený lom.
T : příští pracovní zasedání
Z : starosta
3. V sobotu 18.10.08 proběhne na kynologickém cvičišti v Lesní ulici v Lánech soutěž o pohár
starosty obce Lány. Informaci podal starosta Karel Sklenička a přislíbil účast na této akci.
4. Naše Lány o.s.bude na Dětském hřišti v Lánech instalovat na vlastní náklady závlahový systém.
Obec zainventuje vybudování šachty pro čerpadlo.
5. JUDr Kosar , předseda komise Sportu a mládeže informoval zastupitele o připravované akci celostátním turnaji ve stolním tenisu v sokolovně v Lánech. Předal žádost od Sokola na finanční
výpomoc na ceny. Zastupitelé odsouhlasili částku ve výši Kč 3 000,-6. Středočeský kraj vyhlásil grant z fondu Obnovy venkova 2009. Obec připraví žádost na výměnu
oken a vstupních dveří v mateřské škole ke schválení na příštím VZ.
T : VZ
Z : místostarosta V.Fencl
7. Na pokyn Mgr.Zugara / ministerstvo vnitra ČR/ nutno přepracovat vyhlášku týkající se údržby
zimních komunikací. Zrušit vyhlášku 3/ 97 a zpracovat metodický pokyn na údržbu zimních
komunikací.
T : Veřejné zasedání OZ
Z : starosta a JUDr Kosar
8. Komise stanovila pořadí uchazečů o pronájem obecního bytu v domě č.p.174 v ulici Ke Hřbitovu.
Přidělen bude do 1.11.2008. Informace na VZ .
9. Fi Atelier DOLMEN v.o.s.žádá stanovisko obce k návrhu výstavby RD v lokalitě u křížku.
T : odpověď do 30 dnů
Z : starosta + místostarosta
10. Fi Franc žádá o změnu termínu dokončení výkopových prací ke 30.11.2008. Zastupitelé nemají
námitky. Byl vysloven souhlas.
11. Místostarosta seznámil zastupitele se stavem probíhajících akcí v obci:

• S projektantem ČEZu ing.Zemanem byl projednáván návrh smlouvy na opravu chodníků
v ulicích, kde se budou ukládat kabelové rozvody( část ul. Berounská, Ke Hřbitovu, Za Školou,
Zahradní, Čs. armády/.
• Fi ERIMP zahájila práce na prodloužení VO v ulici Zámecká v úseku od ulice Ke Statku
k odbočce k ŠZP.
• U vchodu do Obecního úřadu byla instalována nová úřední deska.
• Informace o konání voleb do Krajských zastupitelstev a do Senátu.
12. Zastupitelé projednali návrh na zvýšení poplatků na nájemní místo na hřbitově. Náklady na
údržbu hřbitova ( úklid, vyvážení odpadu, prořezávání stromů apod.) se zvyšují a proto bude nutné
přistoupit k přepočítání poplatků. Na příští veřejné zasedání je třeba připravit návrh ke schválení.
T : VZ 29.10.08
Z : Bc Krejčíř, A.Hlavsová
13. JUDr. Kosár podal návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí peněz zájmovým organizacím.
Starosta zamítá – nutno přesně dodržet předem stanovené podmínky v uzavřených smlouvách.
14. Roman Havelka informoval zastupitele:
• o činnosti sdružení Lány a Vašírov, zdravý prostor pro život. V těchto dnech proběhlo
vyčištění studánky na Betyně. Bude následovat rozbor vody. Jsou plánovány další akce
k obnovení lidových tradic.
• Dále informoval o přípravě II. obecního plesu. Termín je stanoven na 7.2.2009
• Budou požádány všechny organizace v obci o sdělení termínů plánovaných akcí v roce 2009,
aby se mohl zpracovat celoobecní plán akcí.
• Kulturní komise pořádá v sobotu 18.10.v muzeu TGM hudební vzpomínání s písničkami
Voskovce a Wericha
15. Mgr Ladra navrhuje umístění kontejnerů na biologický odpad v týdnu po volbách tj. 25. a
26.10.08 na obvyklá místa.
T : dle textu
Z : Mgr Ladra, p.Fencl

Zapsala : A.Hlavsová

