Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 25.11.2013
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, Karel Pleiner, Alena Hlavsová, Roman Havelka,
Martina Hořejší, Dagmar Krátká, Mgr. Milan Dvořák, JUDr. Ernest Kosár, Jana Drastilová,
Ing. Ivana Píšová,
Omluveni: --1. Kontrola úkolů z minulé porady.
2. Informace: Zastupitelé byli seznámeni s podklady pro vyhodnocení požadavků
z vyjádření dotčených orgánů na obsah návrhu zadání územního plánu obce Lány.
Stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, připomínek a podnětů sousedních
obcí. K projednání bude na veřejném zasedání dne 16.12.2013.
3. Informace: Ředitelka MŠ Lány paní M. Vaněčková oznámila zřizovateli uzavření
mateřské školy od 23.12.2013 – 1.1.2014 z důvodu čerpání dovolené všech
zaměstnanců.
4. Starosta informoval zastupitele o moderní komunikaci s občany. Obec bude využívat
aplikaci MojeObec v rámci informačního systému Mobisys „Komunikujte s obcí
moderně“. Občané budou dostávat zdarma zprávy SMS a SSMS. Podmínkou pro
občana je registrace dle manuálu, který domácnosti dostaly do poštovních schránek.
5. Informace: Ministerstvo financí zahájilo řízení ohledně povolení provozování loterií
v naší obci. Jedná se o loterijní výherní terminály umístěné v místním pohostinství.
6. Informace o inventurách: Starosta proškolil zastupitele o správném provedení
inventur. Zastupitelé a pracovníci úřadu byli rozděleni do skupin dle dílčích
inventarizačních komisí. Soupisy předají předsedové komisí do 7.1.2014 hlavní
inventarizační komisi. Do 14.1.2014 hlavní inventarizační komise vše předá starostovi
obce.
7. Starosta informoval zastupitele o možnosti získání dotace na sběrný dvůr normované
velikosti. Podmínkou je vlastnit vhodný pozemek. Za tímto účelem starosta jednal
s ředitelem Lesní správy Lány o odprodeji pozemku (bývalý „papírák“). Zatím je vše
ve stádiu jednání.
8. Starosta informoval zastupitele o finanční konferenci (pořadatelem byl Svaz měst a
obcí), které se osobně zúčastnil.
9. Zastupitelé projednávali návrhy rozpočtu obce na rok 2014. Příjmovou i výdajovou
část

rozpočtu

obdrželi

zastupitelé

prostřednictvím

e-mailu.

Rozpočet

bude

schvalován na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lány se bude konat dne 16.12.2013 v sále
Nad Narpou.

Zapsal: J. Ladra

