Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 13.2.2012
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, Mgr. Milan Dvořák, Martina Hořejší, Jana
Drastilová, Alena Hlavsová, Karel Pleiner, JUDr. Ernest Kosár, Dagmar Krátká,
Omluveni: Roman Havelka, Ing. Ivana Píšová

1. Kontrola úkolů z minulé pracovní porady.
2. Starosta informoval zastupitele o záměru ČEZ Distribuce a.s. V části ulice Sluneční a
na pozemcích Ing. Mazala, bude zřízeno věcné břemeno na položení kabelové sítě.
3. Středočeský kraj se obrací na zastupitelstvo, a to ve věci majetkového vypořádání
pozemků trvale dotčených investiční akcí Středočeského kraje – stavbou „II/236
Lány, obchvat II. etapa 2.část“. Starosta navštíví náměstkyni Ing. Moravčíkovou ze
Středočeského kraje a projedná výše uvedenou žádost. O revokaci usnesení bude
zastupitelstvo jednat na veřejném zasedání dne 26.3.2012.
Z: Starosta
4.

Informace: Občanské sdružení „Hodiny Země“ se obrátilo na zastupitelstvo s žádostí
podpořit jejich aktivitu tím, že obec dne 31.3.2012 od 20:00 – 21:00hodin vypne
veřejné osvětlení. V tento čas bude tato aktivita probíhat v našem časovém pásmu, a
to jak po celé naší republice, tak i v okolních zemích.

5. OPS Nové Strašecí zaslalo vyúčtování služeb za rok 2011. Jde přibližně o stejnou
částku, se kterou se počítalo v rozpočtu obce pro rok 2012 (210.000,-Kč)
6. Zastupitelé se zabývali žádostmi o prominutí poplatku za svoz odpadu. Bude
připraven dopis, který bude obsahovat zamítavou odpověď pro všechny žadatele.
Z: Kosár
7. Informace: Obce požádala o rekolaudaci zubní ordinace. Ordinace je stavebně
připravena k rekolaudaci nebytového prostoru pro účel zdravotnického provozu.
8. Obec požádala o vypracování cenové nabídky na výměnu oken v domě
s pečovatelskou službou (DPS). Byla oslovena firma VEKRA, s kterou má obec dobré
zkušenosti z minulých akcí.
Příští pracovní porada se koná 5.3. 2012 od 19. hodin na OÚ.
Příští veřejné zasedání se koná 26.3.2012 od 18.hodin v hotelu Classic.

Zapsal J. Ladra v.r.

