Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 20. 3. 2017
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Oldřich Polášek, Karel Pleiner, Ing. Ivana Píšová, Dagmar
Krátká, Jana Drastilová, Jiří Luska, Ing. Vlastimil Hořejší, JUDr. Ernest Kosár
Omluveni: Roman Havelka
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – úkoly z minulé porady
zastupitelstva byly splněny
2. Starosta informuje o zahájení prací na rekonstrukci chodníku v ul. Školní – střed. Zahájení
prací – ST/ČT. Provádí firma Keller, spol. s r. o.
3. Dále starosta informuje, že v pondělí 2. 4. budou zahájeny práce na budově obecního úřadu.
Provádí firma ABP Consulting, a. s.
4. Informace o územním souhlasu na zajištění elektrické přípojky na sběrný dvůr
5. Starosta obce informoval zastupitele o bodech, které budou projednávány a schvalovány na
veřejném zasedání zastupitelstva obce:
- Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Školní a ČS Armády
- Dohoda s VKM
- Chodník v ul. Křivoklátská – majetkové vypořádání
- Výsledek výběrového řízení na ČOV Vašírov
6. Starosta informuje o prořezávání zeleně a další úpravy na hřbitově, prořezávání aleje
ovocných stromů směrem k ČOV, firma Stromeko porazí 4 stromy na náměstí a dále
provede výsadbu nových stromů
7. O. Polášek má za úkol vybrat vhodné místo pro nové umístění sochy Lipěnky z důvodu
úpravy části návsi
8. Starosta informuje o dalších jednáních ohledně úprav části návsi
9. Obec se připojí do akce Hodina Země 2017, která proběhne v sobotu 25. 3. od 20.30 do
21.30 hodin
10. 15. 3. přišel od manažera České pošty informační e-mail o uzavření smlouvy mezi Českou
poštou, s. p. a novým provozovatelem pošty Lány (Pošta Partner)
11. I. Píšová – informace ze schůzky Školské rady. Kontejnery na BIO odpad budou umístěny od
21. do 23. 4. na obvyklých místech
12. J. Luska odešle všem spolkům informační e-mail o jarním úklidu spolků. Akce se koná 22. 4.
13. Pracovní porada zastupitelstva obce: 10. 4. 2017 od 19 hodin na OÚ
14. Veřejné zasedání zastupitelstva obce: 24. 4. 2017 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

