Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 6. 2. 2017
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Oldřich Polášek, Karel Pleiner, Ing. Ivana Píšová, Dagmar
Krátká, Jana Drastilová, Jiří Luska, Ing. Vlastimil Hořejší, Roman Havelka, JUDr. Ernest
Kosár
Omluveni: 1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – úkoly z minulé porady
zastupitelstva byly splněny. Jediný bod, který se musí ještě splnit, je označení chodníku do
Vašírova
2. Starosta obce informoval zastupitele o bodech, které budou projednávány a schvalovány na
veřejném zasedání zastupitelstva obce:
- Smlouva o smlouvě budoucí – ČEZ a. s.
- Dohoda s VKM
- Chodník v ul. Křivoklátská – majetkové vypořádání
- Výsledek výběrového řízení na ČOV Vašírov
3. Informace ohledně výběrového řízení na čističku odpadních vod ve Vašírově
4. Bylo vypsáno výběrové řízení na zateplení budovy obecního úřadu. Ve středu bude veřejné
otevírání obálek
5. 16. 2. 2017 bude probíhat porada na ÚP v Kladně ohledně další možné spolupráce mezi
Obcí Lány a ÚP na vytváření nových míst pro veřejně prospěšné práce a případně
zabezpečení veřejné služby
6. Informace o dotaci na zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Lány vyhlášené
Ministerstvem místního rozvoje ČR
7. Starosta připomíná, že ve čtvrtek proběhne kontrola vyúčtování spolků. Zpráva bude
předložena spolkům na schůzce spolků 27. 2. 2017 od 19 hodin Nad Narpou
8. Informace o plánované akci Den s T. G. M., které se uskuteční 4. 3. před Muzeem T. G. M.
9. Informace o územním plánu obce – projektant poslal opravený návrh územního plánu.
Připravuje se II. projednávání
10. Starosta dále informuje o podání žádosti na Pozemkový úřad na rekonstrukci polní cesty C1
– Bílá cesta – v délce cca 650m. Ohledně možnosti rekonstrukce se bude dále jednat. Cesta
je navržena přes dvě katastrální území – Lány, Rynholec. Žádost může být dále zařazena do
plánu až na rok 2018
11. Přišla žádost od Svazu měst a obcí ČR na sbírku na nové varhany pro svatovítskou
katedrálu. Obec přispěje symbolickou 1 Kč za každého obyvatele
12. J. Drastilová: žádost o doplnění všech akcí na rok 2017 do kalendáře akce na webové
stránky obce i do Lánského zpravodaje
13. Pracovní porada zastupitelstva obce: 20. 3. 2017 a 10. 4. 2017 od 19 hodin na OÚ
14. Veřejné zasedání zastupitelstva obce: 27. 2. 2017 od 18 hodin Nad Narpou, následuje
schůzka spolků

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

