Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 5. 2. 2018
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Jana Drastilová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká,
Jiří Luska, Ing. Oldřich Polášek, JUDr. Ernest Kosár, Ing. Vlastimil Hořejší, Alena Hlavsová
Omluveni: Roman Havelka
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – úkoly z minulé porady
zastupitelstva byly splněny
2. Informace o bodech, které budou projednávány a schvalovány na veřejném zasedání
zastupitelstva obce dne 19. 2. 2018:
- Schválení výzvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018
- Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ a. s. – pozemek par. č. 200/3 v k.ú. Lány
- Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ a. s. – ul. Berounská
- Smlouva o právu provést stavbu - rekonstrukce silnice II/606
- Schválení výzvy prodeje části pozemku par. č. 146/1 – ul. Školní
- Schválení darování pozemku par. č. 781/3 v k.ú. Lány
- Žádost o změnu územního plánu obce Lány
- Schválení výběrového řízení na akci Adopark – hřiště pro mládež
- Rozpočtová změna č. 1/2018 – úprava dotace
3. Starosta dále informuje o projektové dokumentace na akci Obnova oborní brány v Lánech
4. ADO park – hřiště pro mladé. Sehnat vyjádření od Insolvenčního správce, energetiků,
hlavního architekta a souhlasy sousedů (Píšová, Drastilová, Kosár)
5. Informace
6. Po Veřejném zasedání zastupitelstva obce 19. 2. 2018 od 19 hodin se bude konat informační
schůzka spolků
7. Informace o podání dvou grantových žádostí na Středočeský kraj na Rockovou NaKopaninu
a vybavení dětského divadelního souboru do školní tělocvičny
8. 6. 2. 2018 proběhne slavnostní předání digitalizovaných kronik obce ve Středočeské
vědecké knihovně v Kladně
9. V této chvíli máme uzavřený rok 2016 Kroniky obce Lány
10. Proběhla schůzka s paní ředitelkou Mgr. Vrabcovou a vedoucím školní jídelny. Jiří Luska
informoval zastupitele o možnosti napojení školní jídelny na elektronický systém hlášení
obědů
11. Pracovní porady zastupitelstva obce: 12. 3. 2018 a 26. 3. 2018 od 19 hodin – obec Lány
12. Veřejná zasedání zastupitelstva obce: 19. 2. 2018 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

