Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 24. 11. 2014
Přítomni: Karel Sklenička, JUDr. Ernest Kosár, Jana Drastilová, Ing. Oldřich Polášek, Ing.
Vlastimil Hořejší, Roman Havelka, Jiří Luska, Dagmar Krátká, Alena Hlavsová, Karel Pleiner,
Ing. Ivana Píšová
Omluveni: 1. Informace starosty novým členům zastupitelstva
2. Informace k ustanovení komisí do obecního zastupitelstva a rozdělení pracovních úkolů
místostarostům.
Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 15. 12. 2014 budou zřízeny tyto komise:
- Kulturní
- SPOZ
- Školská a mládeže
- Sportovní
- Informatiky
- Zeleně a veřejného pořádku
1. Místostarosta zajišťuje tyto pracovní úkoly:
- Smlouvy, judikatura obce, statutární zástupce starosty
2. Místostarosta zajišťuje tyto pracovní úkoly:
- Granty, sběrný dvůr a odpadové hospodářství
Všichni zastupitelé do 1 měsíce nahlásí spolupracovníky do komisí a výborů.
3. Byl vydán plán inventarizací na rok 2014.
Pro řízení a kontrolu inventarizačních prací a řádné provedení inventur, je jmenována
hlavní inventarizační komise v tomto složení:
- Ing. Ivana Píšová – předseda
- Alena Hlavsová – člen
- Ing. Vlastimil Hořejší – člen
Dále jsou jmenovány dílčí inventarizační komise, které dodrží stanovený termín
inventarizace k 31. 12. 2014. Na základě inventurních soupisů, zpracovaných dílčími
inventarizačními komisemi vyhotoví hlavní inventarizační komise závěrečnou inventurní
zprávu o provedené inventarizaci a předá ji starostovi obce do 20. 1. 2015.
4. Vzhledem k plusovému rozpočtu obce z roku 2014, započala dne 24. 11. 2014 úprava
veřejných WC na prvním stupni základní školy.
5. Probíhající akce:
- plynovod v Křivoklátské ulici,
- pokračují práce na hasičské zbrojnici. Byly předány práce na hasičské zbrojnici, ale
stále se pracuje na WC – prodlení ze strany stavební firmy (budeme uplatňovat
smluvní pokutu z prodlení, ale zároveň zde byly provedeny i vícepráce).
6. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 15. 12. 2014 bude zastupitelstvo obce
schvalovat smlouvu o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a. s.

7. Byla přijata žádost občanů Vašírova o instalování zrcadla u silnice ve spodní části
Vašírova (u Rašeliny)
8. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 15. 12. 2014 bude zastupitelstvo obce
schvalovat přijetí daru MŠ Lány
9. Informace o rozsvěcení stromku před OÚ Lány – bude provedena instalace nových soch
do Betléma a instalace nové zvonkohry
10. Na další pracovní poradě se bude projednávat rozpočet na rok 2015. Případné návrhy
možno poslat do další pracovní porady na obec.
11. SPOZ informuje o akci Vítání nových občanů, která se koná 29. 11. 2014 od 15 hodin
v Muzeu T. G. M.

Zapsala: Ivana Píšová

.

