Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 13.5.2013
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, Martina Hořejší, Jana Drastilová, Karel
Pleiner, JUDr. Ernest Kosár, Dagmar Krátká, Ing. Ivana Píšová, Mgr. Milan Dvořák,
Alena Hlavsová
Omluveni: Roman Havelka
1. Kontrola úkolů z minulé porady.
2. Informace: Ing. Červený dokončil projektovou dokumentaci na rybník. Dokumentace
byla předložena k odsouhlasení. V průběhu měsíce května bude zažádáno u
příslušného stavebního úřadu o povolení ke stavbě.
3. Zastupitelé byli informováni o skutečnosti, že v roce 2014 končí pětiletý pronájem
všech hrobových míst na místním hřbitově. (nájemné činí 4Kč/m2 urnový hrob,
8Kč/m2 hrob, 16Kč/m2 dvojhrob + poplatek 80Kč). Je nutné předjednat výši poplatku
pro další pětileté období.
4. Informace: Obec nebyla úspěšná v žádosti o grant na akci „Úprava okolí základní
školy“.
5. Zastupitelé byli předem informováni o přeložce elektrického vedení. Na příštím
veřejném zasedání bude nutné schválit věcné břemeno pro ČEZ.
6. Starosta informoval zastupitele o jednáních, která předcházejí stavbě cyklostezky.
Administrovat celou stavbu bude firma K2 Management s.r.o., která při prvotním
jednání byla v zastoupení Ing. Krutišovou.
Firma bude administrovat rovněž i výběrové řízení a po celou dobu bude stavbu řídit
a kontrolovat. Předběžná cena díla 1.902.000,-Kč. Starosta podepíše s výše
uvedenou firmou mandátní smlouvu.
7. Starosta informoval o jednání s firmou E-centre. Firma nabízí možnost sloučené
účasti odběratelů elektrické energie na E-aukcích. E-centre bude mít možnost oslovit
i lánské občany a její přechodné kontaktní místo může mít v budově OÚ. Termín pro
tuto akci je červen 2013.
8. Informace: zastupitelka Drastilová informovala o knihovně. Paní Drastilová poptala
několik firem, které vyrábí nábytek do knihoven a jako nejlepší vyhodnotila firmu
„Cejba“. Firma Cejba nabídla nejnižší cenu a jsou na ní výborné reference. Proto se
bude dál jednat s výše uvedenou firmou.
Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lány se bude konat 24.6.2013.
Následující pracovní porada Zastupitelstva obce Lány se bude konat 3.6.2013.
Zapsal: J. Ladra

