Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008
Přítomni : Karel Sklenička, Václav Fencl , Alena Hlavsová, Jiřina Věrnochová, JUDr.Ernest Kosár,
Ing.Jan Loskot, Mgr. Jiří Ladra, Bc.Oto Krejčíř , Karel Pleiner, Roman Havelka,Jaroslav
Běloušek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Kontrola zápisu z minulého pracovního zasedání.Všechny body splněny.
2. Žádost o převod finanční částky Kč 106 269,--z rozpočtu ZŠ Lány v roce 2007 k čerpání
pro rok 2008.Finanční komise dává souhlas k převodu.Připravit ke schválení na příštím
veřejném zasedání OZ.
3. Stížnost od pana Řehtáčka a žádost o pomoc při řešení krádeží kovových přejezdů
před domy v ulici Zámecké.Předáno stavební komisi k prošetření.
T : do 30 dnů
Z : stavební komise
4. Žádost o přidělení prostorů pro byt v 1.patře domu č.p.174 v ulici Ke Hřbitovu
v Lánech.Pan Kougl Miroslav žádá o povolení k rekonstrukci bytu a nastěhování.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo ,že rekonstrukci bytu provede na svoje vlastní náklady.
Jednalo by se o vyřešení vytápění ,rozvody vody a rekonstrukce koupelny.Bude
zpracován finanční rozpočet.Po dokončení akce bude uveřejněna veřejná výzva k
pronájmu zrekonstruovaného bytu.V tomto smyslu bude odeslána odpověď panu
Kouglovi.
T : do 14 dnů
Z : A.Hlavsová
5. Informace starosty o schůzce s fi Ekologie,které se spolu s ním zúčastnil pan Ladra.
Jedná se o záměr zalesnění pásu polí směrem k Lánům od skládky.Pozemky jsou
na katastru obce Rynholce,ale mezi vlastníky jsou i lánští občané.Postup prací byl
domluven následovně : zaměstnanec fi připraví projekt –geodetické zaměření,
následně budou svoláni vlastníci pozemků,kteří budou seznámeni se záměrem
odkupu pro zalesnění.
6. Stížnost od obyvatelek z ulice U Statku, týkající se mezilidských vztahů předána
k řešení do KOVP.
T : do 14 dnů
Z : KOVP
7. Informace starosty o dodatcích smluv, které předložili nájemci obecních domů
K projednání OZ. Starosta požádal JUDr Kosára o konzultaci a podání zprávy na
příštím pracovním zasedání.
8. Žádost o ukončení pronájmu nebytových prostor- prodejna tisku, nápojů,cigaretod manželů Drvotových. Zastupitelstvo souhlasí s výpovědí dohodou k 31.3.2008.
Bude vyhlášena Výzva k dalšímu pronájmu.
T : 31.3.2008
Z : místostarostové
9. Informace od Kynologické organizace o pořádání akce 29.3.2008 na cvičišti v Lánech.
10. Informace starosty o novém návrhu k zástavbě od fi TE.DEVELOPMENT v Lánech.
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Zastupitelé akceptují uvedené změny a souhlasí s takto předloženým projektem.
Odpovědˇv kladném smyslu.
T : do 30 dnů
Z : místostarosta
Informace starosty o záměru výměny oken v budově Obecního úřadu –jižní strana.
Zadán projekt a finanční nabídka Fi VEKRA.
Informace starosty o zavedení systému Czech point od 1.3.2008 na Obecním úřadě.
Pracovnice úřadu a místostarosta pan Fencl se zúčastnili školení v Praze.
Místostarosta p.Fencl seznámil zastupitele se stavem prací na prováděné rekonstrukci
V Domě s pečovatelskou službou.V současné době je hotový nový byt pro pana
Králíčka, následná větší akce je ordinace MUDr Volfa v přízemí.Rozpočet je
dodržován,plán.286 000,--Kč.
Informace starosty o výsledku separování odpadů v obci.Tabulky přehledu za rok
2007 zpracoval místostarosta p.Fencl.
Informace JUDr Kosára o připravované akci – neckyádě na lánském rybníku,na které
by se podílelo více spolků dohromady.Zastupitelé souhlasí se zaštítěním
akce.Zastupitelé obdrželi od vedení fotbalu návrh na projekt a zhotovení kabin na
fotbalovém hřišti.
T : příští pracovní zasedání
Z : stavební komise
Informace starosty a místostarosty o schůzce v Praze u ing.arch.Zemana ohledně
projektu pro výstavbu chodníku Lány-Slovanka.Navrženy 4 varianty řešení. Jednání
probíhá,nutná schůzka na Pozemkovém fondu v Rakovníku.
Informace p.Havelky o připravovaném Infocentru v budově TGM v Lánech.Na příštím
pracovním zasedání budou známy konkrétní podmínky.Návrh kulturní komise
zakoupit do obce novou kameru a agregát pro potřeby organizací v obci. Do 30 000,-korun.Žádost p.Havelky o umístění 2 vitrin do vestibulu OÚ pro umístění putovních
pohárů.Návrh pana Ladry nechat zpracovat projekt na přestavbu vestibulu.
Informace sociální komise o poskytnutí finančního příspěvku na pohřeb pí.Řásné.
Předsedkyně komise pí.Věrnochová navrhuje přispívat na pohřebné celoplošně v obci.
Mgr Ladra navrhuje pomoc sociálně slabším v tomto případě formou půjčky.Zastupitelé navrhují posuzovat případné žádosti individuelně.
Návrh pí.Věrnochové zjara brigádnicky uklidit se studenty obecní les.Starosta
informuje o nutnosti pokácet v tomto lese vyznačené stromy.Akci provede Tenisový
klub, stromy budou použity k vytápění sauny. Na dalších úklidových pracech bude
jednáno na příštích zasedáních.
Starosta obce informuje o stížnosti pí.Vaněčkové,ředitelky Mateřské školy ,na
chování nájemníků v bytě ,který je v objektu školy.Ředitelka upozorňuje na potřebu
těchto prostor pro navýšení kapacity MŠ.Zastupitelstvo rozhodlo neprodloužit
nájemní smlouvu,nájemní smlouva končí 31.8.2008.
T : do 30 dnů
Z : starosta obce p.Sklenička
Příští pracovní zasedání 3.3.2008 v 18 hodin.
Zapsala : Hlavsová Alena

