Zápis z výjezdní pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 6. 11. 2017
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Jana Drastilová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká,
Jiří Luska, Ing. Vlastimil Hořejší, Ing. Oldřich Polášek, JUDr. Ernest Kosár
Omluveni: Roman Havelka
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – úkoly z minulé porady
zastupitelstva byly splněny
2. Informace o převodu komunikací a veřejného osvětlení z Dražební společnosti, s. r. o. na
Obec Lány – bude jedním z bodů Veřejného zasedání zastupitelstva. Dále bude na novém
parkovišti zřízeno další sběrné místo. Firma AVE zajistí jeden kontejner na papír a plasty
3. Probíhají práce na akci „Oprava parkoviště u hřbitova“
4. Z Kanceláře prezidenta republiky přišel souhlasný dopis s uspořádáním vánočního koncertu
Chorus Laneum v lánském kostele 23. 12. od 18 hodin
5. Bylo odesláno nesouhlasné stanovisko k projektové dokumentaci Domova seniorů Lány.
Nesouhlas se týká výšky střední části budovy Domova seniorů
6. Nová majitelka odešle na obec dopis s prosbou o pronájem prostoru před restaurací
Vašírovský dvůr z důvodu opravy parkoviště. Obec Lány dá do plánu prací a provede opravu
prostoru kontejnerového stání
7. Po schůzce s projektanty bylo zadáno technické zhodnocení na ČOV Vašírov
8. Starosta informoval zastupitele o Plánu investičních akcí na rok 2018 – diskuze, návrhy
9. D. Krátká: info k akci Vítání rodin 11. 11. 2017 v Muzeu T. G. M. Dále byl proveden průzkum
zájmu o připojení na kanalizaci ve Vašírově. Vyplněný průzkum je přiložen k zápisu z dnešní
porady
10. J. Drastilová: seznámila zastupitele s plánem na vybudování hřiště na Parkour. Bude podána
žádost na dotaci. 8 zastupitelů souhlasí se sníženou částkou oproti cenové nabídce, 2
zastupitelé se zřízením hříště nesouhlasí.
11. Pracovní porady zastupitelstva obce: 27. 11. 2017 19 hodin – obec Lány
12. Veřejná zasedání zastupitelstva obce: 18. 12. 2017 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

