Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 4.3.2013
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, Martina Hořejší, Jana Drastilová, Karel
Pleiner, JUDr. Ernest Kosár, Alena Hlavsová, Dagmar Krátká, Ing. Ivana Píšová,
Roman Havelka
Omluveni: Mgr. Milan Dvořák
1. Kontrola úkolů z minulé pracovní porady.
2. Ředitelka

MŠ v Lánech (paní Vaněčková) písemně předložila

zastupitelům

prázdninový provoz mateřské školy. V součinnosti s MŠ v Rynholci byl prázdninový
provoz upraven tak, že se vzájemně vystřídají. Děti z Lán budou moci navštěvovat
školku v Rynholci a naopak. Zastupitelé tuto skutečnost vzali na vědomí.
3. Dne 7.3.2013 proběhne na našem hřbitově pietní akt u hrobu TGM, a to za účasti
pana Václava Klause a pana Miloše Zemana. Za obec se pietního aktu zúčastní
starosta, oba místostarostové a ze zastupitelstva paní Alena Hlavsová a pan Karel
Pleiner.
4. Zastupitelé byli informováni o možné napadnutelnosti zveřejňování gratulací
s udáním věku občana v našem zpravodaji. Po diskuzi se zastupitelé dohodli na
zveřejňování gratulací od 65.roku věku občana .
5. Výběrové řízení na stavbu „Zateplení Základní školy v Lánech“ se bude konat v pátek
13.3.2013 od 14:00hodin v prostorách Obecního úřadu Lány. Komise navrhne
starostovi jednu ze tří přihlášených firem.
6. Zastupitelka Jana Drastilová poslala žádost o grant, který by byl v případě úspěšného
vyřízení použit na rekonstrukci parčíku u základní školy a zároveň na úpravy kolem
nové budovy základní školy a vstupu do klubovny „Mládež sobě“.
7. Informace: ve dnech 6.-8. března proběhne dle plánu výměna oken v DPS. Zajišťuje
firma VEKRA.
8.

Zastupitelé se podrobně seznámili s finančními požadavky spolků na rok 2013.
Rozdělení příspěvků žadatelům o příspěvek bude dořešen na příštím pracovním
jednání. Zastupitelé do příštího jednání mohou podávat návrhy na změny či jiné
úpravy rozdělení příspěvků.

9. Informace: při kácení stromů v sokolovně bylo vybráno několik kmenů (lípa) pro účely
sochařského sympozia. Přítomen při výběru byl i dřevořezbář pak Polášek.
Příští pracovní porada Zastupitelstva obce Lány se bude konat 25.3.2013.
Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lány se bude konat 8.4.2013.
Následující pracovní porada Zastupitelstva obce Lány se bude konat 29.4.2013.
Zapsal: J. Ladra

