Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány
ze dne 22. 10. 2018
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Karel Pleiner, Alena Hlavsová, Dagmar
Krátká, Martina Hořejší, Petr Králíček, Ing. Vlastimil Hořejší, Ing. Vít Rybář, MBA, Jana
Drastilová, JUDr. Ernest Kosár
Omluveni: –
1.
Starosta obce přivítal všechny nově zvolené členy zastupitelstva obce Lány
2.
Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva obce – všechny
body byly splněny
3.
První plánované ustavující zasedání zastupitelstva obce Lány je stanoveno na 5. 11.
2018 od 18 hodin v salonku Nad Narpou. Veškeré informace k veřejnému zasedání
zastupitelstva budou uvedeny na úřední desce, v rozhlase a na webových stránkách obce
4.
Starosta informuje zastupitele o tom, jak bude probíhat řízení obce do zvolení
nového starosty
5.
Informace k programu na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce
Lány:
• složení slibu
• volba starosty a místostarosty (určení, které funkce budou členové zastupitelstva
vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, určení způsobu volby starosty a místostarosty,
volba starosty, volba místostarosty)
• zřízení finančního a kontrolního výboru (určení počtu členů finančního a kontrolního
výboru, volba předsedy finančního a kontrolního výboru)
• rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
• jmenování oddávajících s právem užívání státního znaku a určení oddacího dne
• volba členů školské rady
• pověření zastupitele při změnách ÚP, studii a regulačního plánu
6.
Diskuze a informace o komisích, jako poradním orgánu starosty obce. Komise budou
jmenovány starostou, nejsou součástí veřejného zasedání (komise se nevolí na VZ)
7.
Ing. Hrotíková zajistí veškeré kontakty na nově zvolené zastupitele, na které budou
odesílány informace pro zastupitele. Další informace budou mít zastupitelé v informačním
boxu u Ing. Hrotíkové.
8.
Informace o akci Vítání nově přistěhovalých: Muzeum T. G. M. Lány, sobota 8. 12.
2018 od 15 hodin. Zajišťuje SPOZ ve spolupráci s obecními spolky
9.
Starosta informuje o ukončení prací na Oborní bráně. 25. 10. proběhne kolaudace.
Dále budou probíhat zemní práce kolem brány (firma Klika & Dvořák) a firma ERIMP s. r. o.
provede nasvícení brány. Slavnostní otevření je plánováno na 17. 11. 2018 v odpoledních
(podvečerních) hodinách
10.
Starosta se v příštím týdnu sejde s Romanem Havelkou a zjistí bližší informace k
ocenění Klobouk dolů i premiéře Divadla Lány
11.
D. Krátká – úprava a osázení zelení „ohrádky“ ve Vašírově se plánuje na jaro 2019
12.
P. Králíček – informace ke zpomalovacímu prahu v ul. Křivoklátská
13.
Termíny VZ a dalších pracovních porad zastupitelstva:
• ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce: pondělí, 5.11. 2018 od 18
hodin – salonek Nad Narpou
• pracovní porady zastupitelstva obce: 19. 11., 10. 12. 2018 od 19 hodin na OÚ Lány
Zapsala: Ing. Ivana Píšová

