Zápis z výjezdní pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 18. 9. 2017
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Jana Drastilová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká,
Roman Havelka, Jiří Luska, Ing. Vlastimil Hořejší, Ing. Oldřich Polášek, JUDr. Ernest Kosár
Omluveni: -1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – úkoly z minulé porady
zastupitelstva byly splněny
2. Starosta informuje zastupitele o stavu buku lesního na lánském náměstí. Dle znaleckého
posudku, který přišel na obec, je buk nestabilní díky bílé hnilobě v kořenech stromů, což
způsobuje vážný defekt kořenového systému a tím hrozí i bezprostřední riziko vývratu.
Stabilizace takto narušeného kořenového systému není možná, a proto znalec navrhuje
bezodkladné odstranění dřeviny
3. Starosta dále informuje o bodech, které budou projednávány a schvalovány na Veřejném
zasedání zastupitelstva obce dne 30. 10. 2017:
- schválení výpůjčky obecního pozemku – p. Breník
- schválení prodeje části obecního pozemku ul. Berounská - p. Nekovář
4. Byla zpracována cenová nabídka na dálkově ovládanou kameru na náměstí. Kamera bude
kontrolovat fontánu a nově zrekonstruovaný prostor na náměstí
5. Termíny plesů v roce 2018:
- 21. 1. 2018 – Maškarní merenda (Naše Lány)
- 27. 1. 2018 – Obecní ples (Obec Lány)
- 16. 2. 2018 – Myslivecký ples (Lesní správa Lány)
- 10. 3. 2018 – Maškarní bál v papučích (Hokejová síň Lány)
- 31. 3. 2018 – Hasičský ples (SDH Lány)
6. 20. 9. 2017 bude od 16 hodin na obecním úřadě probíhat výběrové řízení na parkoviště u
hřbitova
7. D. Krátká – zve všechny zastupitele na akci Vítání rodin dne 11. 11. 2017 od 16 hodin
v Muzeu T. G. M.
8. J. Drastilová – upozorňuje, že uzávěrka Lánského zpravodaje je 25. 9. a dále žádá o
zajištění tradičního ohňostroje v den konání lampionového průvodu
9. Pracovní porady zastupitelstva obce: 16. 10., 6. 11. a 27. 11. 2017 19 hodin – obec Lány
10. Veřejná zasedání zastupitelstva obce: 30. 10. a 18. 12. 2017 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

