Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 9.7.2012
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, Mgr. Milan Dvořák, Martina Hořejší, Jana
Drastilová, Karel Pleiner, JUDr. Ernest Kosár, Dagmar Krátká, Ing. Ivana Píšová,
Roman Havelka, Alena Hlavsová
Omluveni: --1. Kontrola úkolů z minulé pracovní porady.

2. Starosta informoval zastupitele, že došlo k podepsání smlouvy s firmou Window
Holding Kladno na výměnu oken v DPS Lány za částku 238.000,-Kč vč DPH. V této
částce je zahrnuta i výměna oken v DPS u paní Trávníčkové. Realizace bude
provedena v prvním týdnu září 2012.
3. Starosta informoval o průběhu stavby chodníků v ulici Za Školou. Chodníky byly
prodlouženy tak, že došlo k propojení chodníků mezi ulicemi Ke Hřbitovu a Za
Školou. Výstavbu chodníků provádí firma Klika & Dvořák.
4. Proběhlo výběrové řízení na movité vybavení mateřské školy. Výběrového řízení se
zúčastnilo 6 firem. Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu se společností
ARCO DESIGN.CZ z Nového Strašecí – v zastoupení panem Wachtlem. Výstavba
školky – stavební část má cca 10dní prodlení, a to z důvodu nepředpokládaných
komplikací při provádění zemních prací na severní straně budovy / betony, voda/.
5. Na pracovním zasedání dne 14.5.2012 byli zastupitelé poprvé informováni o záměru
firmy Jirků A-Z, která nabídla systém kamerového snímání obce. Starosta se byl
osobně seznámit s kamerovým systémem na Stochově, kde výše uvedená firma
realizovala kamerové snímání města.
6. Starosta informoval zastupitele o provedené kontrole na obecním úřadě, která se
zaměřila na kontrolu krizového štábu a krizového řízení obce. Za vzorné vedení
dokumentace a řízení byla obec pochválena.
7. V nejbližší době bude provedena kontrola hrobů na místním hřbitově. Bude třeba se
zaměřit na hroby, které nejsou udržovány a které již nemají žijícího majitele.
Z: Hlavsová, Ladra
8. Informace: Tradiční lánský jarmark se bude konat 15.9.2012.
Z: Havelka
9. Umístění sběrného hnízda u rybníka je z estetického hlediska nevzhledné. Je třeba
najít jiné umístění.
Z: všichni zastupitelé
10. Za účasti pana starosty proběhlo výběrové řízení na pozemkové úpravy obce.
Příští veřejné zasedání proběhne 3.9.2012.
Zapsal: J. Ladra

