Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 25.3.2013
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, Martina Hořejší, Jana Drastilová, Karel
Pleiner, JUDr. Ernest Kosár, Alena Hlavsová, Dagmar Krátká, Ing. Ivana Píšová,
Roman Havelka, Mgr. Milan Dvořák
Omluveni: -1. Na pracovní poradu Zastupitelstva obce byla pozvána ředitelka Mateřské školy
v Lánech, paní Vaněčková. Paní ředitelka podala informace ze zápisu dětí do MŠ,
které proběhlo v měsíci březnu. Dále informovala o lesní třídě Soviček, kde došlo
k nedorozumění a občané se dotazovali omylem na pojem „Lesní školka“. Paní
ředitelka vše upřesní na internetových stránkách MŠ. Podstatné je, že kapacita MŠ
se měnit nebude a pouze třída Berušek se přejmenuje na Sovičky.
2. Kontrola úkolů z minulé pracovní porady.
3. Zastupitelé po minulém pracovním zasedání měli úkolem přehodnotit všechny žádosti
o příspěvek obce Lány. Zastupitelé předjednali výši příspěvku všech žadatelů a
připravili pracovní verzi, která bude schválena na veřejném zasedání dne 8.4.2013.
4. Starosta informoval zastupitele o cenové nabídce pro přípojku zemního plynu pro
budovu obecního úřadu.
5. Starosta informoval zastupitele o výsledku výběrového řízení pro akci zateplení školní
budovy v Lánech. Mnoho firem, které projevily zájem od řízení odstoupilo pro
náročnost a přísné podmínky výběrového řízení. Výběrového řízení se zúčastnily tři
firmy, a to RYKA s.r.o., PANDA stavební a obchodní společnost s.r.o. a VEXTA s.r.o.
Výběrová komise doporučila starostovi obce firmu VEXTA s.r.o., která nabídla mimo
jiné i nejnižší cenu (9.047.424,-Kč).
6. Informace: zastupitelé byli informováni o pracovní schůzce s Ing. Červeným. Schůzky
se zúčastnili zástupci hasičů, sdružení Naše Lány a zástupci obce. Byl vypracován
další postup revitalizace Židovského rybníka.
7. Starosta nechal zpracovat další cenové nabídky:
-

Ne veřejné osvětlení v ulici Lesní (364.000,-Kč bez DPH)

-

Na opravu ulice Školní (985.000,-Kč bez DPH)

-

Na dokončení ulice Ke Hřbitovu (337.000,-Kč bez DPH)

8. Informace: V jarních měsících bude opravena hřbitovní zeď na hrobem TGM. Opravu
provede místní firma pana Dudašíka.
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

