Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 1. 3. 2010

Přítomni: Karel Sklenička, Alena Hlavsová, Václav Fencl, JUDr. Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Karel
Pleiner, Jiřina Věrnochová, Martina Hořejší, Bc. Oto Krejčíř, Ing. Jan Loskot
Omluven: Jaroslav Běloušek
1. Kontrolu zápisu z minulého pracovního zasedání provedl místostarosta V. Fencl. Úkoly průběžně
plněny.
2. Zastupitelé rozhodli o novém nájemci obecního bytu v budově ZŠ v ulici Školní 418. Ze 14
přihlášek, došlých do stanoveného termínu, byla vybrána k sepsání nájemní smlouvy paní
Smolíková Lucie, matka se dvěma dětmi. Počátek nájemního vztahu 1. 4. 2010
T: do 31. 3. 2010
Z: A. Hlavsová
3. Firma Elektromont Matějka žádá Obec Lány o zřízení věcného břemene pro ČEZ. Jedná se o
položení kabelů v lokalitě v ulici Za Humny. Navrhovaná cena 100 Kč/bm, 1000,-- Kč skříň.
Smlouva o smlouvě budoucí bude připravena na veřejné zasedání. Souhlas zastupitelů je
podmíněn prodejem pozemku od rodiny p.Breníka.
T: VZ
Z: starosta
4. JUDr. Kosár připraví smlouvu na směnu pozemků mezi paní Jirglovou Marií a Obcí Lány. Potřebné
materiály k sepsání smlouvy předá místostarosta ke zpracování.
T: ihned
Z: JUDr. Kosár, V. Fencl
5. Zastupitelé byli seznámeni s průběhem letošních oslav 160. výročí narození TGM, odhalení sochy
a další akce, které proběhnou 5. -8. 3. 2010. Úkoly pro obecní pracovníky: úklid hřbitova od
sněhu, úklid přilehlých ulic a parkoviště, odvoz kontejneru ze hřbitova.
T: ihned
Z: místostarosta,
6. Starosta obce zadal dotisk knihy „ Lány v obrazech, proměny v čase“ v počtu 500 kusů. Prodej
bude v muzeu TGM. Dodání do 5. 3. 2010 před konáním oslav.
T: 5. 3. 2010
Z: starosta
7. Martina Hořejší projednala zhotovení nové orientační tabule obce. Bude doplněna o označení
nových ulic. Zastupitelé navrhují zhotovit ve stejném provedení orientační tabuli i na hřbitov.
T: ihned
Z: Martina Hořejší
8. Ing. Loskot urguje požadavek, vznesený na KL Klecany, stavební firmu, která zahajuje stavbu
rodinných domů v lokalitě nad paneláky, na zaměření veřejné obecní cesty. Důvod – nutné
vykácení porostů před vegetačním období.
T: ihned domluvit s pí. Sokolovou
Z: A. Hlavsová

9.

Mgr. Ladra , předseda komise životního prostředí požaduje objednat kontejnery na bioodpad na
datum 17. a 18. 4. 2010 na stejná místa v obci jako obvykle. K rybníku, na parkoviště u hřbitova,
do Lesní ulice a do Vašírova.
T: ihned, místostarosta

10. Zastupitelé řešili situaci v ulici Školní při ranním příjezdu dětí do školy a mateřské školy. Rozhodli
osadit novou značku zákazu vjezdu z ulice od Zámecké.
T: ihned objednat u fi ADSUM
Z: místostarosta V. Fencl
11. Starosta obce podal informace o obecním plesu. V budoucnu bude potřeba pomoci Sokolu řešit
výměnu židlí, které jsou nevyhovující. Sokolovna je jediné místo, které slouží k pořádání
společenských akcí.
12. Místostarosta informoval:
Obec řešila škody na obecním majetku v souvislosti s táním sněhu- rozbitá skla v mateřské škole,
uvolněné střešní tašky na domě s pečovatelskou službou, spadlý žlab na budově obecního úřadu.
Další informace se týkaly technického stavu obou multikár.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat 29. 3. 2010
Příští pracovní zasedání 15. 3. 2010 v 18 hodin
Zapsala: A. Hlavsová

