Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 10.1.2011
Přítomni: Karel Sklenička , Mgr. Jiří Ladra, JUDr. Ernest Kosár, Karel Pleiner, Alena Hlavsová, Roman
Havelka, Mgr. Milan Dvořák, Ing. Iva Hošková, Martina Hořejší, Jana Drastilová, Dagmar
Krátká
Omluven: 0
1. Grantové žádosti – rekonstrukce hřbitova
- Knihovna
- Výstroj a výzbroj hasičů
Všechny grantové žádosti připraveny k projednávání na veřejném zasedání dne 12.1.2011. Odeslání
v elektronické podobě bude provedeno dne 13.1.2011 (v listinné podobě předá na KÚ DNE 14.1.2011
Roman Havelka osobně).
Z: starosta a Roman Havelka
2. Seznámení zastupitelstva s plánem akcí na roky 2011-2014 (viz příloha PLÁN AKCÍ NA ROKY
2011-2014).
3. Projednána žádost Muzea T.G.M. v Lánech. Muzeum žádá o příspěvek ve výši 10 000Kč na
provoz.
Připraveno k odsouhlasení na veřejném zasedání.
4. Informace – Maškarní merenda pro děti se koná dne 5.2.2011, 14-16hodin.
5. Proběhlo jednání ohledně bezpečnostního kamerového systému. Zatím z technických důvodů
nelze převádět odchozí data na pult centrální ochrany Městské policie v Novém Strašecí.
6. Firma U Lánské obory s.r.o. požádala o vyjádření ke změně zástavby na pozemích 183/17-24.
Zastupitelé nemají zásadní připomínky ke změně zástavby dle předloženého plánu. Vyjádření
vypracuje pan Kosár.
Z: Kosár
7. Informace: Výměna oken č.p. 174 proběhne dne 20.-22.2.2011. Informaci dotčeným osobám
(Drábek, Vaněček) zajistí pan Ladra.
Z: Ladra
8. Chodník Vašírov-Lány je mimo jiné užíván i jezdci na koních. Pohyb koní může ohrozit pohyb
chodců. Nutná schůzka s majitelem koní paní Metelkovou. Schůzku zajistí Dagmar Krátká.
Z: Krátká
9. Odpadkové koše v obci. Vzhledem k rozšiřování naší obce je potřeba doobjednat koše nové a
zkušebně objednat koše na psí exkrementy. Plán rozmístění košů zajistí paní Hořejší a pak
Ladra.
Z: Hořejší a Ladra
10. Nájemci bytu v nové škole bude doporučeno parkovat své vozidlo v areálu školy a ne v zákazu
vjezdu, kde navíc ohrožuje bezpečnost dětí.
Z: starosta
11. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem OZV č.1/2011 o poplatcích za svoz TKO, která bude
projednávána na VZ.
Zapsal: Mgr. Ladra

