Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 29. 6. 2015
Přítomni: Karel Sklenička, Jiří Luska, Dagmar Krátká, Karel Pleiner, Ing. Ivana Píšová, Ing.
Vlastimil Hořejší (dostavil se později)
Omluveni: Roman Havelka, JUDr. Ernest Kosár, Jana Drastilová, Ing. Oldřich Polášek
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva
2. Proběhlo první jednání se starostkou TJ Sokol Lány o odkoupení pozemku před sokolovnou.
TJ Sokol Lány s tímto návrhem předběžně souhlasí, další kroky budou projednávány v září
na schůzi TJ Sokol Lány. Zatím byl zadán geometrický plán a odhad částky.
3. Ředitelka ZŠ Lány informovala starostu o rozdělení dětí do prvních tříd. Celkem nastoupí do
dvou tříd 39 dětí.
4. Informace ohledně chodníku u I. stupně ZŠ – projektant zpracovává projekt. Dle pokynů
Stavebního úřadu musíme mít stavební povolení i územní rozhodnutí.
5. Byly dokončeny práce stavební práce na DPS. Stavba je již předána a 2. 7. proběhne
kolaudace stavby. Dále probíhá výměna plynového kotle.
6. Pozemkové úpravy Vašírov – starosta informoval o problematice pozemkových úprav ve
Vašírově.
7. Pozemkové úpravy Lány – Státní pozemkový úřad uhradí na základě žádosti obce Lány
projekt na cestu Nad lihovarem.
8. Byl spuštěn III. stupeň kamerového systému v Lánech. Dále byly v obci rozmístěny cedule
informující o kamerovém systému v obci
9. Starosta informoval o setkání s hejtmanem Stř. kraje. Vznesl dotaz na stav s převodem
komunikací, který měl být řešen již po dokončení obchvatu. Hejtman přislíbil spolupráci a
dále informoval o tom, že by měl být v tomto roce opraven mostek na komunikaci II/236 u
lihovaru.
10. Ředitelka ZŠ Lány požádala o zakoupení nové myčky do školní kuchyně. Stávající stav
nevyhovuje chodu kuchyně. Bude řešeno na veřejném zasedání zastupitelstva v rámci
rozpočtové změny.
11. Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat 31. 8. 2015 od 18 hodin Nad Narpou
12. Pracovní porada – 27. 7. 2015 od 19 hodin na OÚ Lány
13. D. Krátká požádala o výměnu informační cedulky na kamenné soše křížku ve Vašírově
naproti kapličce
14. J. Luska:
-

informace o projektu Lesománie
vznesen dotaz ohledně stavu MAS Svatováclavsko

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

