Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 4.2.2013
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, Mgr. Milan Dvořák, Martina Hořejší, Jana
Drastilová, Karel Pleiner, JUDr. Ernest Kosár, Alena Hlavsová, Dagmar Krátká, Ing.
Ivana Píšová, Roman Havelka
Omluveni: 0

1. Kontrola úkolů z minulé pracovní porady.
2. Informace: Ing. Arch. Červený dne předal (4.2.2013) stavební dokumentaci
k přestavbě hasičské zbrojnice. Pan Červený dále předložil cenovou nabídku na
projektovou

dokumentaci

„Revitalizace

Židovského

rybníka“.

Celková

cena

předložené nabídky činní 95.000,-Kč (vodohospodářská část 20tis., dopravní řešení
15tis., vegetační úpravy 8tis., elektro 10tis., koordinace projektu 15tis., inženýring
12tis.) Bude předložena ke schválení na VZ.
3. Výběrové řízení na akci zateplení školní budovy. Oznámení bylo vyvěšeno dne
31.1.2013. Předpokládané zahájení stavby 15.5.2013, předání vnitřních částí stavby
19.8.2013, konec stavební činnosti 30.9.2013. Školní rok bude ukončen dne
21.6.2013 z důvodů stavebních prací.
4. Informace: Pracovníci technického úseku OÚ Lány provedli kontrolu vytíženosti
odpadkových košů v obci. Celkem 5 košů navrhují k přemístění do jiné části obce
nebo jejich vyřazení.
5. Starosta informoval zastupitele o částkách za separovaný odpad, které firma
EKOKOM a.s. snížila. V současné době náklady na separaci převyšují příjem od
firmy EKOKOM. Dosud byly tyto náklady vyrovnané. Zastupitelé se dohodli, že se
provede kontrola naplnění kontejnerů na plasty vždy večer před svozem. V případě
nenaplnění by se zkušebně zavedl svoz plastů pouze 1x týdně (nyní 2x týdně).
6. Zastupitelé předjednali část obecně závazné vyhlášky, která se týká poplatků za svoz
komunálního odpadu. Návrhy na nové znění vyhlášky připraví ke schválení na
veřejné zasedání pan místostarosta Kosár.
7. Zastupitelé se seznámili s projektovou dokumentací pana Ing. Arch. Doležala. Jedná
se o úpravy okolí školní budovy (nové) a řešení vstupu do klubovny „Mládež sobě“.
Na základě této PD bude připravena žádost o grant z MMR.
8. Informace: K zápisu do základní školy v Lánech se dostavilo 28dětí.
Veřejné zasedání se bude konat ve středu 13.2.2013 od 18 hod.v hotelu Classic.
Příští pracovní porada se bude konat 4. 3. 2013 od 19 hod.
Zapsal: J. Ladra

