Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 15. 5. 2017
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Oldřich Polášek, Karel Pleiner, Ing. Ivana Píšová, Dagmar
Krátká, Jana Drastilová, Jiří Luska, Ing. Vlastimil Hořejší
Omluveni: JUDr. Ernest Kosár, Roman Havelka
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – úkoly z minulé porady
zastupitelstva byly splněny
2. Starosta informuje zastupitele o bodech, které budou schvalovány na veřejném zasedání
zastupitelstva obce:
- žádost ředitelky MŠ Lány – výše úplaty na školní vzdělávání na školní rok 2017/2018
- žádost ředitelky ZŠ Lány s přijetím daru pro ZŠ Lány
- žádost ředitelky MŠ Lány o navýšení rozpočtu MŠ o finanční dotaci na úhradu mzdy
pro pomocníka pedagoga na školní rok 2017/2018
3. Starosta informuje o plánovaných úpravách v budově základní školy z důvodu zřízení další
třídy pro žáky ZŠ
4. Informace o stavebních úpravách v obci:
- probíhající práce na zateplení obecního úřadu
- rekonstrukce komunikace U Špýcharu
- dnes nastoupila firma Froněk, která byla vybrána ve výběrovém řízení na dokončení
ulice Jetelová. Termín dokončení je 15. 6. 2017. Současně s touto ulicí bude
dokončena i část ul. Sadová
- ve čtvrtek 18. 5. bude komise na OÚ vyhodnocovat výběrové řízení na rekonstrukci
náměstí (stavební práce a technologie)
5. Starosta dále informuje o problémech s chodníkem v ul. Křivoklátská. Do dnešního dne jsme
od Středočeského kraje neobdrželi schválenou smlouvu na výpůjčku pozemku v ul.
Křivoklátská
6. Informace o dokončení instalace osvětlení sportovního areálu ve Vašírově. Dále se bude
pokračovat v opravách osvětlení u kalvárie a u sokolovny
7. Ing. Lenka Hrotíková připravuje smlouvy na dotace pro spolky na rok 2017, které byly
schváleny na posledním veřejném zasedání zastupitelstva. Po dokončení a podepsání smluv
starostou budou spolky vyzvány k podepsání těchto smluv
8. V minulém týdnu proběhla kontrola ze Středočeského kraje na čerpání dotace –
rekonstrukce ul. Školní – východ. Kontrola proběhla bez připomínek
9. Starosta informuje o Májové veselici, která se bude konat v sobotu 27. 5. před hospodou
Narpa
10. 12. 6. se bude na OÚ konat opakované projednávání územního plánu obce
11. Pracovní porada zastupitelstva obce: 5. 6. 2017 od 19 hodin na OÚ
12. Veřejné zasedání zastupitelstva obce: 19. 6. 2017 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

