Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 9. 11. 2015
Přítomni: Karel Sklenička, Jana Drastilová, Ing. Oldřich Polášek, Karel Pleiner, Ing. Ivana
Píšová, Ing. Vlastimil Hořejší, Roman Havelka, Jiří Luska
Omluveni: JUDr. Ernest Kosár, Dagmar Krátká
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva
2. Nová kapela na Obecní ples je objednána. Další úkoly jsou již domluvené s Muzeem T. G.
M., bude řešeno stejně, jako v minulých letech. Lístky budou v předprodeji od 5. ledna 2016.
3. Volný být na II. stupni ZŠ: starosta řešil s ředitelkou ZŠ možnost využití volného bytu. Ze
zadní místnosti bytu se udělá šatna se samostatným vchodem pro děti ze ZŠ.
4. Volný byt v DPS je již obsazen.
5. Od nového roku bude mít obec novou kronikářku – Václava Nováková převezme funkci po
panu Poštovi
6. Instalace zrcadla v ul. Křivoklátská u rybníka je stále v jednání
7. V sobotu 7. 11. proběhlo v Muzeu T. G. M. vítání nových rodin a občanů. Vítání se zúčastnilo
28 nových občanů.
8. Informace ohledně nového sběrného dvora – v omezeném režimu bude nový sběrný dvůr
v provozu cca od března 2016. Máme možnost zakoupit štěpkovačku – pokud budou
vypsány dotace, budeme žádat o dotaci.
9. MÚ Kladno, odbor dopravy vydal stavební povolení na dobudování chodníku v ul. Zámecká.
Bude vypracována žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
10. Proběhlo jednání s insolvenčním správcem (správci) p. Kuckira a firmy Seneka. Dále byl
zaslán dopis se žádostí o odprodání pozemků. Pokud k nákupu těchto pozemků dojde,
přebírá obec závazky s dobudováním komunikací, které nejsou dokončeny. Jedná se i o
pozemek v ul. Křivoklátská.
11. Informace ohledně 3. dotisku knihy Lány v obrazech, proměny v čase. Celkem se jedná o
500 ks výtisků za celkovou cenu Kč 79.000,-. V knize budou vyměněny starší neaktuální
fotografie za současné.
12. Dnes byla provedena výměna osvětlení na stromečku před obecním úřadem a instalace
nové betlémské hvězdy nad Betlémem.
13. Informace o bohoslužbě, kterou bude 20. 11. sloužit v lánském kostele kardinál Dominik
Duka
14. Je hotový projekt na rekonstrukci polní cesty Nad Lihovarem (financuje Pozemkový úřad).
Realizace by měla proběhnout v příštím roce

15. I. Píšová – na příští VZ bude předložen návrh nové obecně závazné vyhlášky na sběr, svoz
a ukládání TKO
16. J. Drastilová – žádá kulturní komisi o fotografie z akcí, které pořádá. Z několika akcí, které
byly letos pořádány zcela chybí fotodokumentace. K dispozici je pro všechny zastupitele
obecní fotoaparát, případně se zastupitelé na akcích mohou domlouvat i s Ing. Poláškem,
který na většině akcí je a fotodokumentace i pořizuje

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

