Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 14.10. 2013
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, Karel Pleiner, Alena Hlavsová, Roman Havelka,
Martina Hořejší, Dagmar Krátká, Ing. Mgr. Milan Dvořák, JUDr. Ernest Kosár, Jana
Drastilová, Ivana Píšová,
Omluveni: --1. Kontrola úkolů z minulé porady.
2. Informace: zastupitelé byli informováni o dopisu, který poslal Okresní soud
v Rakovníku, kde se žádá o návrh kandidátů do výběrového řízení na post
přísedícího u soudu. Přísedící je vybrán na dobu 4let. Možné kandidáty navrhnou
zastupitelé na příštím pracovním zasedání.
Z: zastupitelé
3. Informace: při jednání o zrušení trvalého pobytu je potřeba zřídit a obsadit funkci
opatrovníka z řad zastupitelů. (Opatrovník chrání oprávněné zájmy tomu, kdo přichází
o trvalý pobyt). Po krátkém vyjednávání, zastupitelé vybrali paní Alenu Hlavsovou,
která souhlasila s výše uvedenou funkcí.
4. Starosta informoval zastupitele o záměru doprojektovat chybějící chodník mezi starou
vrátnicí statku ke kruhovému objezdu (směr Slovanka). Projekt vypracuje Ing. Filip až
do stadia stavebního povolení za částku cca 43.000,-Kč.
5. Informace: Dne 1.11.2013 proběhne na Obecním úřadě Lány pravidelný finanční
audit.
6. Starosta informoval zastupitele o výměně starých hliníkových dveří, a to včetně
hliníkové stěny, ve vestibulu budovy úřadu. Výměnu provede dne 18.11.2013 firma
Vekra za částku 103.000,-Kč.
7. Zastupitelé byli seznámeni s novými vyhlášenými granty, které sleduje Jana
Drastilová. Informace o grantech rozesílá zastupitelům elektronicky.
8. Starosta informoval zastupitele o zaplacení poslední části faktury za akci „Zateplení a
rekonstrukce Základní školy Lány“. Poslední část faktury byla uhrazena dne
14.10.2013.

9. Lánský rybník – minulý týden proběhlo jednání stavebního úřadu s občany, kteří
vlastní nemovitosti v sousedství rybníka. Jednání se zúčastnila p.Králová – vedoucí
stavebního odboru a paní Irena Černá. Občané měli možnost vznést své požadavky
a návrhy před stavebním řízením.
10. Informace: ulice Březová, která není v majetku obce je zatížena exekucí. Ulice patří
firmě U Lánské obory s.r.o., která komunikaci nepřevedla. Obyvatelé z této lokality se
obrací na Obecní úřad Lány s žádostí o pomoc při řešení výše uvedeného problému.
Na Obecní úřad přišlo několik dopisů, a to včetně jmenného seznamu s podpisy 18ti
občanů. Obec celou situaci sleduje a vynasnaží se svým občanům pomoci.

Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lány se bude konat dne 16.12.2013.
Následující pracovní porada Zastupitelstva obce Lány se bude konat dne 4.11.2013.
Zapsal: J. Ladra

