Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 14.52012
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, Mgr. Milan Dvořák, Martina Hořejší, Jana
Drastilová, Karel Pleiner, JUDr. Ernest Kosár, Dagmar Krátká, Ing. Ivana Píšová,
Roman Havelka, Alena Hlavsová
Omluveni: --1. Kontrola úkolů z minulé pracovní porady.
2. Starosta informoval zastupitele o záměru firmy Jirků A-Z, která nabídla systém
kamerového snímání obce. Firma zpracuje studii, a to zdarma a předloží cenovou
nabídku. Monitorovací zařízení v případě uskutečnění bude napojena na pult
centrální ochrany Městské policie v Novém Strašecí.
3. Volný byt v domě s pečovatelskou službou. Sociální komise posoudila žádosti o
umístění v DPS a navrhla přidělení bytu paní Lengyelové Marii. Zdravotní stav paní
Lengyelové nedovoluje v současné době užívat byt ve 2.poschodí, kde jmenovaná
doposud žije a kde musí sama zaopatřovat topení.
4. Starosta informoval zastupitele o návštěvě starosty obce Tuchlovice. Jednali o
možnosti propojení cyklostezky Tuchlovice – Lány. Obec Tuchlovice vybudovala
novou cyklostezku na hranici svého katastru. K propojení na naší zpevněnou
komunikaci (u Pustinky) schází přibližně 500-600m zpevněného povrchu. Zastupitelé
souhlasili, aby starosta nadále pokračoval v jednání a projekt podpořili.
Z: starosta
5. Výsledky výběrového řízení na pozici účetní/matrikářka obce Lány. Výběrového řízení
se zúčastnilo 14 uchazeček, z toho polovina postoupila do druhého kola výběrového
řízení. Z těchto sedmi uchazeček výběrová komise vybrala paní Marii Jelínkovou.
6. Zastupitelé se seznámili s průběhem zápisu do Mateřské školy v Lánech. Celkem u
zápisu bylo 39 dětí. Z toho devět dětí nemohlo být umístěno z důvodů kapacity naší
MŠ.
7. Přestavba MŠ. Starosta informoval zastupitele o průběhu přestavby MŠ. Starosta se
pravidelně zúčastňuje kontrolních dnů a vše zatím probíhá dle stanoveného
harmonogramu. Vyhlášení výběrového řízení na vybavení školky bude zveřejněno
v nejbližší době na úřední desce a stránkách obce.
Z: starosta

8. Starosta informoval o složitém jednání s Ing. Mazalem, který je ve sporu s místními
občany. Jedná se o geodetické zaměření v lokalitě řadových domů, které v minulosti
vybudovala obec Lány. Jednání všech zúčastněných stran je svoláno na čtvrtek
17.5.2012 od 10:00hodin v kanceláři starosty.
Z: starosta, Ernest Kosár
9. Byla předjednána tři věcná břemena na uložení elektrického vedení NN v obci.
Hlasování proběhne na veřejném zasedání dne 28.5.2012.
10. Zastupitelům byl prostřednictvím elektronické pošty zaslán Závěrečný účet obce za
rok 2011.Závěrečný účet se bude schvalovat na veřejném zasedání dne 28.5.2012.

Příští veřejné zasedání se koná 28.5.2012 od 18.hodin.

Zapsal J. Ladra v.r.

