Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 19. 8. 2013
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, Karel Pleiner, Alena Hlavsová, Roman
Havelka, Martina Hořejší, Dagmar Krátká, Ing. Ivana Píšová, Mgr. Milan Dvořák,
Omluveni: JUDr. Ernest Kosár, Jana Drastilová
1. Kontrola úkolů z minulé porady.
2. Informace: Zastupitelé byli informováni o průběhu výběrového řízení na zametací vůz.
Výběrové řízení vyhrála firma Hanes s.r.o., Praha 5 Zličín. Celkem přišlo šest
nabídek, z toho tři byly vyřazeny pro nesplnění zadávacích podmínek.
3. Zastupitelé byli informováni o průběhu prací na akci zateplení Základní školy
v Lánech. Stavební firma dne 19. 8. 2013 opustila vnitřní prostory budovy, kde se
začalo s úklidem. Nyní budou probíhat již venkovní úpravy, a to tak, aby 2. září mohla
škola přivítat žáky do nového školního roku. Nejpozději dne 27. září bude celá stavba
dokončena a předána.
4. Informace: Rekonstrukce lánské knihovny je hotová a od 28. 8. 2013 začne normální
provoz knihovny. Slavnostní otevření proběhne v neděle 15 .září od 14.hodin.
5. Starosta informoval zastupitele o výstavbě nového prodloužení cyklostezky LányTuchlovice. V současné době je již cyklostezka hotová a může již sloužit svému
účelu.
6. Prodej pozemků: Vyrovnání pozemkových úprav kolem Židovského rybníka bude
předmětem jednání na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
7. Na veřejném zasedání bude také projednáno věcné břemeno, a to ve věci sloupů
elektrického vedení včetně plochy drátů el. vedení v ulici V Chaloupkách.
8. Zastupitelé byli seznámeni s žádostí firmy ČEZ na odkup pozemku pod trafostanicí u
hřbitova. Projednávat se tato žádost bude také na veřejném zasedání zastupitelstva
9. 9. 2013.
9. Starosta informoval zastupitele o uvolněném místě v pečovatelském domě. Zájem
projevila lánská občanka paní Poláková.

Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lány se bude konat dne 9. 9. 2013 od
18hodin v sále Nad Narpou.
Následující pracovní porada Zastupitelstva obce Lány se bude konat dne 23. 9. 2013 od
19. hodin na Obecním úřadě.
Zapsal: J. Ladra

