Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 10. 10. 2016
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Oldřich Polášek, Karel Pleiner, Ing. Ivana Píšová, JUDr.
Ernest Kosár, Dagmar Krátká, Jana Drastilová, Jiří Luska, Roman Havelka
Omluveni: Ing. Vlastimil Hořejší
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – všechny úkoly byly
splněny.
2. Starosta obce informoval zastupitele o rekonstrukci vánoční výzdoby ve Vašírově. Jedná se
o instalaci 7 světelných sněhových vloček na sloupy veřejného osvětlení. Dále budou ve
spodní části Vašírova vyměněny dvě staré lampy za nové a nově bude přidána jedna lampa
na křižovatce těsně pod Vašírovem. Výměnu veřejného osvětlení provádí firma Pavel Srp –
ERIMP Rakovník. V obci Lány bude vyměněno pět lamp veřejného osvětlení v ul.
Křivoklátská II podél dětského hřiště u hasičské zbrojnice
3. Starosta informuje o bodech, které budou projednány na veřejném zasedání zastupitelstva
obce:
- schvalování žádosti od ředitelky MŠ o povolení zvýšení počtu dětí ve třídě
- informace o provozu MŠ během vánočních svátků
- projednání smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno pro parcelu 210/2 p.
Mixnerová, ul. Ke Hřišti
- schválení finančního příspěvku na žádost ředitelky ZŠ na zakoupení nové interaktivní
tabule v částce 70.000 Kč
4. Starosta informuje o nabídce firmy AVE Kladno s. r. o. Jedná se o svoz jedlých olejů a tuků,
které se mohou shromažďovat na sběrném dvoře. Tato služba je zdarma a zastupitelstvo
souhlasí se zajištěním této služby na sběrném dvoře. Informace půjde do listopadového
Lánského zpravodaje
5. Starosta informuje o průběhu veřejného projednávání Územního plánu obce
6. Informace o ukončení prací na komunikaci v ul. Školní – Lipová firmou Froněk s. r. o. Dále
bylo zadáno vyspravení drobných prasklin v místních komunikacích
7. Informace z DPS – firma Dudášik dokončila opravy bytu. Ve čtvrtek bude v bytě probíhat
výmalba, dále se bude montovat sanitární zařízení a kuchyň. D. Krátká s SPOZ mohou začít
vybírat potenciálního nájemníka z došlých žádostí o umístění do DPS Lány
8. Starosta informuje zastupitele o možnosti zřídit v obci Vašírov malé čističky odpadních vod
pro domácnosti. Celková částka na zřízení těchto domácích čističek odpadních vod se
pohybuje o několik milionů níže než zřízení centrální ČOV a kanalizace k ČOV, kterou obec
zamýšlela vystavět pod Vašírovem. Zastupitelé dostali za úkol nastudovat informace o
malých (domácích) ČOV. Ministerstvo životního prostředí otevírá od 1. 11. 2016 speciální
dotaci, která by měla podpořit právě tyto malé čističky
9. R. Havelka informuje o termínech obecních akcí do konce roku 2016 a na rok 2017:
- 26. 11. 2016 – Rozsvěcení vánočního stromku
- 10. 12. 2016 – Voňavý advent
- 21. 1. 2017 – Obecní ples
- 24. 6. 2017 – Rocková Nakopanina
10. D. Krátká informuje o akci Vítání nových rodin, která se uskuteční 5. 11. 2016 od 16 hodin
v Muzeu T. G. M. Celkem bylo pozváno 13 rodin
11. Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 31. 10. 2016 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

