Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 14. 9. 2015
Přítomni: Karel Sklenička, JUDr. Ernest Kosár, Jana Drastilová, Ing. Oldřich Polášek,
Dagmar Krátká, Karel Pleiner, Ing. Ivana Píšová, Ing. Vlastimil Hořejší, Roman Havelka, Jiří
Luska
Omluveni: -1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva
2. Upřesnění termínů všech plesů, které budou probíhat v lánské sokolovně:
- 23. 1. 2016 – Obecní ples
- 19. 2. 2016 – Ples Lesní správy
- 20. 2. 2016 – Maškarní merenda
- 5. 3. 2016 – Maškarní bál v papučích
- 19. 3. 2016 – Ples hasičů
3. Informace ohledně výstavby chodníku v ulici ČS Armády – výstavba byla již ukončena.
Fakturace bude provedena dle skučného stavu během tohoto týdne
4. Informace o ul. Pod Kopaninou – práce na ulici započali dnes (14. 9. 2016)
5. Pozemkové úpravy Vašírov – 30. 9. budou probíhat poslední jednání ohledně pozemkových
úprav
6. Byt na druhém stupni ZŠ – byt je momentálně volný. Dle informací ředitelky ZŠ nemá žádný
z kantorů o byt zatím zájem. Bude tedy probíhat druhé kolo průzkumu na ZŠ i MŠ a školní
družině na obsazení bytu
7. Informace o volném místě v DPS – D. Krátká po konzultaci s OPS prověří žádosti, případně
bude dán inzerát na volní místo v DPS
8. Informace o nové službě pro občany – na webových stránkách obce je aktualizovaný
rozpočet obce (bude i pravidelně aktualizovaný)
9. Informace ohledně Sochařského sympozia – začne v pondělí 21. 9. V sobotu 3. 10.
proběhne před obecním úřadem slavnostní vernisáž
10. Informace R. Havelka - ohledně Masarykovy vatry a Kulinářského jarmarku.
11. Informace ohledně školní jídelny – 383 strávníků je momentálně přihlášeno do školní jídelny.
Školní jídelna může maximálně pokrýt 350 strávníků. Do příštího týdne domluvit možnosti a
varianty k řešení této situace (starosta, J. Drastilová, K. Pleiner,I. Píšová)
12. D. Krátká informovala o Vítání občanů, které bude v listopadu v Muzeu T. G. M.
13. J. Luska vznesl dotaz na Křivoklátský národní park – informace zjistí E. Kosár
14. R. Havelka – žádost o opravu obrubníků v Berounské ulici před restaurací Fontána.
Zapsala: Ing. Ivana Píšová

