Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 5. 6. 2017
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Oldřich Polášek, JUDr. Ernest Kosár, Ing. Ivana Píšová,
Dagmar Krátká, Jana Drastilová, Jiří Luska, Ing. Vlastimil Hořejší
Omluveni: Karel Pleiner, 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 dalším veřejném
zasedání zastupitelstva obce:
- schvalování vložení vkladů vodárenské infrastruktury zakoupených v rámci
insolventního řízení
3. Na obec přišel zápis České školní inspekce na základě šetření stížnosti České školní
inspekce
4. Informace o možném převodu krajských komunikací do majetku obce Lány
5. Starosta informuje o stavebních pracích v obci. Byly dokončeny práce v ul. Jetelová i v ul. U
Špýcharu
6. Dále probíhají práce na zateplení obecního úřadu. Čeká se na dokončení výroby vestibulu
7. Byl dokončen plot podél sokolovny
8. Od pondělí 19. 6. budou zahájeny práce na rekonstrukci náměstí. Je připraven
harmonogram prací, aby byly všechny stavební práce i technologie hotové do 31. 7. 2017.
Součástí rekonstrukce je i přemístění sochy Lipěnky
9. Bylo dokončeno osvětlení na hřišti na pétanque za sokolovnou a zároveň probíhá
rekonstrukce osvětlení v ul. Křivoklátská II
10. 12. 6. 2017 bude od 15 hodin druhé projednávání územního plánu obce
11. Firma Elmont Šindler provedla připojení elektrické přípojky ve sběrném dvoře
12. Starosta informuje o schválení žádosti na uspořádání tradičního koncertu lánského
smíšeného pěveckého sboru Chorus Laneum v lánském kostele
13. Starosta dále informuje o získání strategie pro MAS Svatováclavsko a získání financí na
provoz kanceláře
14. A. Hlavsová – žádost o zajištění zpomalovacího prahu ve spodní části obce Vašírov. Zajistí
E. Kosár
15. V. Hořejší – informace o finanční kontrole obce Lány, která proběhne 21. 6. na OÚ
16. 12. 6. se bude nad Narpou konat druhé projednávání územního plánu obce
17. Pracovní porada zastupitelstva obce: 5. 6. 2017 od 19 hodin na OÚ
18. Veřejné zasedání zastupitelstva obce: 19. 6. 2017 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

