Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 17. 7. 2017
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Oldřich Polášek, JUDr. Ernest Kosár, Ing. Ivana Píšová, Jana
Drastilová, Karel Pleiner, Ing. Vlastimil Hořejší
Omluveni: Dagmar Krátká, Roman Havelka, Jiří Luska
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – úkoly z minulé porady
zastupitelstva byly splněny
2. Starosta informuje zastupitele o stavebních pracích v obci:
- stavební práce na Masarykově náměstí – fontána. Práce probíhají, došlo k týdennímu
skluzu díky firmě, která dodává na tuto akce technologie,
- stavební akce na zateplení budovy OÚ – vše dokončeno, chybí pouze dodělat dlažbu
na vstupu do budovy. Kolaudace proběhne v příštím týdnu,
- probíhají úpravy tříd v základní škole – navýšení kapacity
3. Starosta dále informuje o vrácení půjčky 200.000 Kč od MAS Svatováclavsko a splnění
všech podmínek dle smlouvy s MAS Svatováclavsko
4. Informace o kulturní akci Rocková nakopanina – dle účetnictví je tato akce ztrátová (- 92.000
Kč) což je o 14.000 Kč víc než minulý rok. Dle ohlasu se jednalo o povedenou akci, ale byla
malá návštěvnost. Pokud se akce má konat i příští rok, tak by se akce měla konat v sobotu a
ne v pátek, dále zajistit dostatečnou propagaci akce a především zajistit sponzory, případně
dotace, aby náklady obce byly minimální
5. 30. 6. proběhl v lánském kostele tradiční koncert smíšeného pěveckého sboru Chorus
Laneum.
6. Další kulturní akce, které se konaly, nebo budou konat během prázdnin – zpívání u kapličky
ve Vašírově, Gulášfest a zářijový kulinářský jarmark – více informací sdělí předseda kulturní
komise na příští pracovní poradě zastupitelstva
7. Bylo provedeno ozvučení obřadní síně. Byly nainstalovány 4 reproduktory a přehrávač.
8. Informace – chodník Křivoklátská – projektantem byla zaslána projektová dokumentace
9. Zastupitelstvo rozhodlo, že na štítu budovy OÚ budou nainstalovány elektronicky řízené
nové hodiny. Instalace provede firma Elektročas s. r. o., Praha
10. Přišla žádost o poskytnutí mimořádné dotace pro TJ Sokol Lány na realizace akce
rekonstrukce elektroinstalace v sokolovně v hodnotě 200.000 Kč – zastupitelstvem bylo
odsouhlaseno a mimořádná dotace bude TJ poskytnuta
11. I. Píšová – zajistí seznam všech podnikatelů, kteří mají smlouvu s firmou AVE na kontejnery.
Stále řešíme problém s přeplněnými kontejnery u rybníka
12. O. Polášek -žádost o zajištění vypínače na novém osvětlení na hřišti pro pétanque
13. Pracovní porada zastupitelstva obce: 7. 8. 2017 od 19 hodin na OÚ
14. Veřejné zasedání zastupitelstva obce: 4. 9. 2017 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

