Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 2.5.2011
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, JUDr. Ernest Kosár, Alena Hlavsová, Mgr. Milan
Dvořák, Martina Hořejší, Jana Drastilová, Dagmar Krátká, Karel Pleiner,
Omluveno: Roman Havelka, Ing. Ivana Píšová

1. Výzva k pronájmu části domu 174 ve vlastnictví obce byla zveřejněna na úřední desce
a na internetových stránkách obce. V zákonné lhůtě se přihlásil pouze jeden zájemce, a
to paní Riegerová, který by ráda v uvedených prostorách provozovala lékařské služby.
2. Odbornou firmou byla provedena revize dětského hřiště. Vzhledem k novým
přísnějším normám bylo shledáno větší množství závad, které však bezprostředně
neohrožují zdraví našich dětí. Dle revizní zprávy, kde jsou nedostatky uvedeny,
doporučuje zastupitelstvo v co nejkratším možném termínu vše dát v soulad s novými
normami pro podobná zařízení.
3. Žadatel Ing. Tomáš Kindl podal žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení
pozemků z důvodu možného zastavění. Jedná se o lokalitu pod panelákem. Obec jako
účastník řízení se musí k tomuto záměru vyjádřit, a to do 26.5.2011.
Z: starosta
4. Úkol z minulé pracovní porady zastupitelstva pojmenovat dvě nové ulice v obci trvá.
Prozatím byl pro jednu ulici navržen název Nová. Pro druhou ulici jsou v návrhu
názvy tři: Nad Koňskou, Na Vyhlídce, Koněspřežní.
Nutno rozhodnout a schválit na nejbližším veřejném zasedání.
5. Zastupitelstvo doporučilo pět projektů místních organizací a spolků pro grant ve výši
30.000Kč, který vyhlásila Ekologie s.r.o.:
-SDH TGM v Lánech – Mladí hasiči
-SK Lány fotbalový oddíl – Bezpečný trénink mládeže
-TJ Sokol Lány – Nenuď se, pojď se hýbat
-ZŠ Lány – Prima cvičení, netradiční učení
-MŠ Lány – Hra a poznání zahradou nás provází
6. Úprava ulice Školní – nové dopravní značení. Byla doručena firmou Adsum cenová
nabídka ve výši 7.655Kč na možnost úpravy parkování v ulici Školní a zabezpečení
vjezdu vozidel zásobování zastupitelstvo doporučuje ke schválení na veřejném
zasedání.

Příští pracovní porada se koná 2.5.2011

Zapsal J. Ladra

