Zápis z výjezdní pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 15. 1. 2018
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Jana Drastilová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká,
Jiří Luska, Roman Havelka, Ing. Oldřich Polášek, JUDr. Ernest Kosár
Omluveni: Ing. Vlastimil Hořejší, Alena Hlavsová
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – úkoly z minulé porady
zastupitelstva byly splněny
2. Starosta informuje zastupitele o hospodaření obce Lány v roce 2017
3. Informace o bodech, které budou projednávány a schvalovány na veřejném zasedání
zastupitelstva obce dne 19. 2. 2018:
- Smlouva o smlouvě budoucí – ul. Jetelová
- Smlouva o smlouvě budoucí – ul. Berounská
- Směna pozemků
- Schválení žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
4. Stavební práce – začaly úpravy bývalého bytu na II. stupni ZŠ. Prostory budou sloužit jako
sborovna. Stávající sborovna bude přestavěna na novou třídu
5. Starosta informuje o rozhodnutí p. ředitelky ZŠ Lány o případné rekonstrukci ve školní
jídelně a možnosti zakoupení nové myčky. Současný stav ve školní jídelně je nevyhovující
6. J. Luska – kontrola stavu dvou stromů ve Vašírově. Spolupráce s firmou Stromeko p.
Tomášek. Dále bylo vydáno rozhodnutí o kácení stromů za Zámkem (součást projektu
Masarykův potok). Následně bude provedena výsadba 47 nových stromů
7. 23. 1. 2018 starosta slavnostně převezme akcie z vložení vodohospodářského majetku do
VKM, a. s. Kladno-Mělník
8. Proběhla schůzka s majitelem budoucího Domu seniorů Lány. Projekt Domu seniorů byl, na
základě našeho záporného stanoviska, přepracován. Zastupitelé byli s novým projektem
seznámeni
9. Pokračují práce na projektu na akci Obnova oborní brány v Lánech
10. V příštím týdnu proběhne schůzka s projektanty na akci Kanalizaci Vašírov
11. Proběhla schůzka na Českých lupkových závodech, a.s. ohledně zmenšení dobývacích
prostor na katastru obce Lány-Vašírov
12. Přípravy na Reprezentační ples obce Lány, Vašírova a Muze T.G.M. v Lánech
13. Začínají přípravy na digitalizaci lánských kronik. Digitalizace se uskuteční ve spolupráci se
Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně
14. R. Havelka: informace o možnosti podání žádosti na Středočeský kraj na akci Rocková
NaKopanina a žádosti o grant ZŠ Lány na vybavení jeviště ve školní tělocvičně
15. Pracovní porady zastupitelstva obce: 5. 2. 2018 hodin – obec Lány
16. Veřejná zasedání zastupitelstva obce: 19. 2. 2018 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

