Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 26. 3. 2018
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Jana Drastilová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká,
Ing. Oldřich Polášek, JUDr. Ernest Kosár, Ing. Vlastimil Hořejší, Alena Hlavsová,
Omluveni: Roman Havelka, Jiří Luska
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – úkoly z minulé porady
zastupitelstva byly splněny
2. Starosta informuje o probíhajících stavebních pracích a úpravách na náměstí před obecním
úřadem. Práce jsou rozděleny do dvou etap. První etapu provádí firma Klika & Dvořák s. r. o.
(chodníky a úpravy prostor okolo vykáceného červeného buku). Druhou etapu bude provádět
firma Zakládání a údržba zeleně, s. r. o. Kladno (výsadba 10 nových stromů podél
sokolovny, odstranění betonových květníků pod budovou OÚ a založení záhonů pro novou
květinovou výzdobu)
3. Dále budou v následujících týdnech probíhat úpravy a kácení stromů ve Vašírově „Na
ohrádce“ a následné úpravy prostor
4. Starosta seznámil zastupitele s výsledkem kontroly České školní inspekce v ZŠ Lány.
Komise neshledala žádné závady. Více informací bude v závěrečné zprávě ČŠI
5. V pondělí 9. 4. od 15.00 hodin proběhne výběrové řízení na akci ADOPARK – hřiště pro
mládež. Hodnotící komise ve složení: Ing. Píšová, Drastilová, JUDr. Košár, Ing. Hořejší, Ing.
Hrotíková
6. Ředitelka MŠ Lány informovala o získání dotace
7. Informace k akci Obnova oborní brány v Lánech. Byly podány dvě žádosti o stavební
povolení a vodoprávní řízení
8. 26. 3. 2018 bylo předáno staveniště na akci Stavba chodníku v ul. Křivoklátská
9. Předběžně bylo zažádáno o dvě poptávky na opravu asfaltu na autobusové zastávce a
parkovištích na lánském náměstí
10. Dále byla zpracována nabídka na opravu chodníku v ul. Křivoklátská (od ul. K Rybníku k ul.
Pod Kopaninou) – I. etapa
11. V sobotu 26. května bude kulturní komise obce Lány ve spolupráci s lánskými Baráčníky
pořádat Staročeské máje. Nebude se stavět klasický král, bude jen nízká májka. Další
informace sdělí R. Havelka po schůzce s Baráčníky na příští pracovní poradě
12. Pracovní porady zastupitelstva obce: 9. 4. 2018 od 19 hodin – obec Lány
13. Veřejná zasedání zastupitelstva obce: 23. 4. 2018 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

