Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 11. 1. 2010
Přítomni: Karel Sklenička, Alena Hlavsová, Václav Fencl, JUDr. Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Karel
Pleiner, Jiřina Věrnochová, Roman Havelka, Bc. Oto Krejčíř, Jaroslav Běloušek, Ing. Jan Loskot

1. Na dnešním pracovním zasedání byla přítomna ředitelka MŠ Miluše Vaněčková. Informovala
zastupitele o chodu mateřské školy, o řešení problémů s umísťováním dětí. Ředitelka MŠ předloží
obci seznam dětí navštěvující MŠ a nový návrh upravující pravidla příjímání nových dětí. Dále bylo
domluveno společné využívání vývěsní skříňky na náměstí pro účely MŠ a divadelního spolku
Tyrš.
2. Kontrolu zápisu z minulého pracovního zasedání provedl místostarosta Fencl. Úkoly průběžně
plněny. Trvá pouze úkol vyměnit vodovodní baterie v ordinaci dětského lékaře.

3.

4.

5.

6.

T: ihned
Z: místostarosta V. Fencl
Příprava veřejného zasedání v novém roce. Připravit výpočet pro stanovení poplatku za svoz TKO
pro rok 2010. Podklady dodá pí účetní M. Charousková.
T: do 14 dnů
Z: Bc Oto Krejčíř, +účetní
Místostarosta V. Fencl informoval zastupitele o akci „ Chodník Lány- Slovanka“. Je připravena
žádost o grant, k žádosti přiloženo územní rozhodnutí a žádost o stavební povolení.
T: do 31. 1. 2010 odeslat na MMR
Z: místostarosta, starosta
Byt v budově školy I. stupně je dosud volný. Bude zde instalováno plynové topení ( nyní el.
akumulační/ a provedeny stavební úpravy menšího rozsahu. Připravit a zveřejnit výzvu na
pronájem bytu.
T: 15. 1. 2010
Z: starosta, místostarosta
Starosta obce informoval zastupitele o výběrovém řízení na obsazení pracovního místa na
obecním úřadě. Pracovní místo na poloviční úvazek. Výběrová komise doporučila k přijetí z 20
přihlášených uchazeček Bc. Lenku Hrotíkovou s nástupem od 4. 1.2010.
Dále informoval o nově uzavřených smlouvách na obecní majetek a odpovědnosti za úrazy .
Připravit na veřejné zasedání ke schválení přijetí peněžních darů pro mateřskou školu a základní
školu.

T: 25. 1. 2010
Z: místostarosta V. Fencl
7. Zastupitelé byli informováni o sociální situaci v rodině Jany Šnoblové. Na návrh sociální
pracovnice z Kladna, do vyřízení stávající situace, budou zaplaceny dvěma školou povinným
dětem obědy ve školní jídelně.
T: ihned
Z: J. Věrnochová
8. Místostarosta V. Fencl seznámil zastupitele se stavem obecní techniky. Jedné z multikár končí
v březnu 2010 technická kontrola. Je potřeba rozhodnout, zda provést opravy rozsáhlejšího
charakteru nebo zakoupit pro obec stroj nový a obnovit vozový park.
T: příští porada
Z: zastupitelé

9. JUDr Kosár, předseda komise sportu a mládeže, navrhuje svolat na 25. ledna po VZ schůzku
zástupců všech spolků a organizací v obci, kde by byl upřesněn kalendář akcí pro letošní rok.
Pozvánku připraví A. Hlavsová
T: ihned
Z: A. Hlavsová
10. Jiřina Věrnochová, předsedkyně sociální komise, řešila stížnost občana na ordinační hodiny MUDr
Volfa. Obec není zřizovatelem ordinace, pouze pronajímá prostory. Připomínky a náměty k
provozu ordinace je třeba adresovat přímo MUDr Volfovi!
11. Lánský zpravodaj, který vydává obec, musí obsahovat na každém výtisku registrační přidělené
číslo.
T: ihned
Z: K. Pleiner
12. VZ se koná v pondělí 25. 1. 2010 od 18 hod. v Classicu.
Zapsala: Alena Hlavsová

