Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 25. 1. 2016
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Oldřich Polášek, Karel Pleiner, Ing. Ivana Píšová, Ing.
Vlastimil Hořejší, JUDr. Ernest Kosár, Jiří Luska, Dagmar Krátká
Omluveni: Roman Havelka, Jana Drastilová
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – všechny úkoly byly
splněny
2. Česká pošta oznamuje úpravu pracovní doby:
Po – 8.00 -10.30 / 13.30 – 16.00
Út – 8.00 -10.30 / 13.30 – 16.00
St – 8.00 -10.30 / 13.30 – 17.00
Čt – 8.00 -10.30 / 13.30 – 16.00
Pá – 8.00 -10.30 / 13.30 – 16.00
Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu pracovní doby České pošty.
3. Přišla žádost od KSÚS o projednání předloženého návrhu změny v silniční síti. Jedná se o
převod komunikací do majetku obce. Starosta obce po jednání s KSÚS předloží na veřejné
zasedání.
4. Zastupitelstvo obce se seznámilo s informacemi o dotačních programech, které jsou
k dispozici na Ministerstvu zemědělství.
5. Starosta informuje o dokončení projektové dokumentace na sběrný dvůr a dále na budovu
OÚ (zateplení budovy OÚ).
6. Do konce měsíce ledna musejí mít všichni zastupitelé hotové a odevzdané inventury.
7. Přišla žádost od záchranné stanice pro zraněné živočichy – AVES – Kladno – Čabárna o
příspěvek na činnost záchranné stanice. Bude projednáno na další poradě zastupitelstva.
8. Schůzka spolků proběhne 29. 2. 2016 v 19 hodin Nad Narpou po veřejném zasedání
zastupitelstva. Do 15. 2. mají zastupitelé možnost poslat e-mailem konkrétní návrh na změny
pravidel, které se mohou zapracovat do návrhu na VZ.
9. Starosta informuje o stavebních úpravách ve škole. I. etapa stavebních prací (dílna, úprava
šatny, WC) bude prováděna o jarních prázdninách. II. etapa stavebních prací (nové prostory
pro šatnu a rozšíření školní jídelny) bude prováděna během letních prázdnin.
10. Starosta informuje o přípravě projektové dokumentace na opravu chodníku v ul. Zahradní a
Bezejmenná.
11. A. Hlavsová – vznesen dotaz na úpravu prostor vedle stanoviště kontejnerů ve Vašírově a
dále úpravu terénu na hřišti ve Vašírově. Bude provedeno v jarních měsících.
12. Příští pracovní porady zastupitelstva budou 15. 2. a 21. 3. od 19 hodin na OÚ.
13. Veřejné zasedání zastupitelstva obce bude 29. 2. od 18 hodin Nad Narpou.
Zapsala: Ing. Ivana Píšová

