Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 1. 6. 2015
Přítomni: Karel Sklenička, JUDr. Ernest Kosár, Jana Drastilová, Ing. Oldřich Polášek,
Dagmar Krátká, Karel Pleiner, Ing. Ivana Píšová, Ing. Vlastimil Hořejší
Omluveni: Alena Hlavsová, Roman Havelka, Jiří Luska
1. Starosta obce informuje zastupitele o stavu akce – Chodník v ul. ČS Armády – proběhlo
výběrové řízení, ve kterém byla, ze 4 firem, vybrána firma Klika & Dvořák. Předpokládané
započetí prací je stanoveno na 7. 7. 2015
2. Starosta dále informoval o schůzce s projektantem ohledně chodníku u I. stupně ZŠ.
Projektantovi byly zadány návrhy pro zapracování do projektu: parkovací pruh podélný,
vchod do klubovny. Dále proběhlo jednání s technikem O2 – problém s optickým kabelem,
který je v úrovni silnice v chodníku. Nelze rozšířit komunikaci. V případě, že bychom chtěli
udělat ostrůvek na krátkodobé parkování, bude uděláno opatření (tento pruh může být pouze
ze zámkové dlažby)
3. Rozšíření kamerového systému v obci – během 14 dnů proběhne instalace otočné kamery
ve školní ulici. Ta bude monitorovat vchody do mateřské školy, základní školy 1.stupně a
historické budovy ZŠ.
4. Informace ohledně dokončovacích prací na DPS: práce probíhají dle harmonogramu,
v nejbližších dnech budou práce na DPS ukončeny. Do 31. 8. se musí vyměnit plynový kotel.
Bude instalován kondenzační plynový kotel o výkonu 32 kW.
5. Petice občanů proti umístění kontejnerů na tříděný odpad v ul. Nová – odpověď připraví
JUDr. Kosár. Toto místo je zamýšleno jako jedno z možných pro umístění kontejnerů na
tříděný odpad. O umístění bude rozhodnuto v následujících měsících
6. Firma Stromeko provede prořezání keřů a stromů části potoka k ČOV v rozmezí cca 100 m
a dále stromů podél Plečnikovi zdi.
7. Vznikl projekt Lesománie – v neděli 7. 6. bude na bývalém kynologickém cvičišti setkání
s občany Lán – organizuje J. Luska
8. K. Pleiner po schůzce s ředitelkou ZŠ informoval o rozdělování dětí do 1. tříd
9. J. Drastilová informovala o Dnu plném her na dětském hřišti. Výtěžek z této akce půjde na
instalaci herních a informačních prvků na lesních cestách
10. V. Hořejší informoval o provedené kontrole účetnictví obceí – bez závad
11. E. Kosár informoval o možnosti odkoupení části pozemku před sokolovnou. Mělo by
proběhnout jednání se starostkou TJ Sokol Lány a tento záměr bude předložen na schůzi
výboru TJ Sokol Lány v úterý 2. 6.

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

