Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 18.4.2011
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, JUDr. Ernest Kosár, Alena Hlavsová, Mgr. Milan
Dvořák, Martina Hořejší, Jana Drastilová, Dagmar Krátká, Karel Pleiner, Roman Havelka,
Ing. Ivana Píšová
Omluveno: 0

1. Ekologie s.r.o. vypsala grant pro obce v nejbližším okolí skládky ve výši 30.000Kč.
Zastupitelstvo doporučí 3-5 projektů od spolků a organizací naší obce. Termín
odevzdání projektů je do 6.5. na obecní úřad.
2. Je nutno schválit na příštím veřejném zasedání názvy dvou nových ulic. Návrhy
připraví zastupitelé do příští pracovní porady dne 2.5.2011
Z: všichni zastupitelé
3. Informace: Byla schválena dotace 350 000Kč od ministerstva zemědělství.
4. Proběhla návštěva pana Ing. Mazala. Jednalo se ohledně lokality pod hřištěm. Směna
pozemků, které pan Mazal navrhl, není pro obec výhodná. Touto směnou se bude
zabývat užší skupina zastupitelů v čele s panem starostova další schůzce s výše
uvedeným předkladatelem návrhu.
Z: starosta
5. Byla projednána žádost paní ředitelky Mateřské školy na prázdninový provoz.
Zastupitelé doporučili ke schválení prázdniny ve školce od 16.7. do 14.8.2011.
6. Komunální odpad: Bylo zjištěno, že skládkovné je současně vybíráno od
podnikatelských subjektů v naší obci a zároveň od obce Lány. Je nutno vyvolat
jednání k MPS a najít řešení.
Z: starosta a p. Ladra
7. Ekologie s.r.o. nabídla partnerství naší obci při realizaci projektu mechanickobiologické úpravny. V příštích dnech (určeno bude dodatečně) nás navštíví Ing.
Pomakač a zastupitelům vysvětlí podrobnosti.
8. Informace: proběhl audit na Obecním úřadě v Lánech. Audit schválen s výhradou.
9. Sdružení dobrovolných hasičů Lány dne 25.6.2011 bude slavit 130 výročí svého
vzniku. Z fondu starosty budou zajištěny pro hosty SDH reklamní tašky s reklamními
předměty obce.
Z: starosta
10. Národní knihovna bude zdarma archivovat naše obecní internetové stránky.
11. Královský pivovar Krušovice požádal o povolení své reklamní akce. Akce se bude
konat v naší obci na Masarykově náměstí dne 4.6.2011 od 19-21hodin.

12. Rekonstrukce ulice Za Školou. Z cenové nabídky, kterou vypracovala firma Klika a
Dvořák, se zastupitelé seznámili s cenou, tj. 1,5 – 1,8 mil.Kč. Realizace bude
provedena až po ukončení prací společnosti ČEZ (uložení el. vedení do země).
13. Dokončení chodníku v ulici Pod Hřištěm. Cenová nabídka na toto dílo 87.000Kč vč.
DPH.
14. Pořádání čarodějnic – schůzka realizačního týmu proběhne v týdnu od 19. –
26.4.2011.
Z: Roman Havelka

Příští pracovní porada se koná 2.5.2011

Zapsal J. Ladra

