Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 14. 5. 2018
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Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Jana Drastilová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká,
Ing. Oldřich Polášek, JUDr. Ernest Kosár, Ing. Vlastimil Hořejší, Alena Hlavsová, Roman
Havelka, Jiří Luska
Omluveni: -Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – bylo vydáno souhlasné
stanovisko pro Dům seniorů Lány a byla kladně vyřízena žádost o byt p. Šindelářové (ve
spolupráci s LS Lány)
Starosta informuje o probíhající výstavbě II. etapy chodníku v ul. Křivoklátská. Chodník byl
dokončen a momentálně se provádí vyvýšený přechod. Na tuto akci byla odeslána žádost z MAS
Svatováclavsko
Firma Keller Hýskov dokončila opravné práce na chodníku v ul. Křivoklátská (etapa I., mezi ul. K
Rybníku a Sluneční). Zároveň byla provedena i oprava chodníků v ul. Sluneční a Sadová (byly
dodělány bezbariérové přechody)
Firma Dudášik dokončila práce na východní části hřbitovní zdi a dále byla dokončena
rekonstrukce WC a sprch v hasičské zbrojnici
Byla provedena instalace nové pergoly na sportovním areálu ve Vašírově
Informace k akci ADOPARK – smlouva s dodavatelem byla podepsána, je zažádáno o územní
souhlas, ale musíme provést vyjmutí ze zemědělského půdního fondu
Informace k akci Obnova oborní brány v Lánech. Stále čekáme na vydání stavebního rozhodnutí.
Bylo vypsáno výběrové řízení na I. etapu (stavební úpravy). 28. 5. 2018 ve 13 hodin - otevírání
obálek. Komise ve složení, Ing. Vrbová, JUDr. Kosár, Ing. Píšová, Ing. Polášek, Ing. Hrotíková
Na obec přišel přípis z Ministerstva vnitra - návrh novely přílohy vyhlášky Ministerstva vnitra,
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. - o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů. Z důvodu optimalizace je doporučeno, aby bylo po celé ČR bylo od 1. 1.
2019 zrušeno cca 240 matričních úřadů včetně matričního úřadu Lány
Přišel oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
ve dnech 20. 3. 2018 až 22. 3. 2018 na ZŠ Ch. G. Masarykové Lány – kladné hodnocení
U Ing. Hrotíkové jsou k podpisu připraveny smlouvy na dotace pro spolky v obci
Přišla výzva od zástupců obcí regionu Křivoklátsko na akci „100 lip pro Křivoklátsko“ – vyřizuje J.
Luska
Přišla stížnost od nových majitelů restaurace Vašírovský dvůr – vyřizuje JUDr. Kosár
Přišla žádost o změnu územního plánu (parcel pod panelákem) – vyřizuje JUDr. Kosár
Informace o GDPR - zmocněnec, školení
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce bude schvalován závěrečný účet obce a výsledek
přezkoumání hospodaření za rok 2017. Dále musíme stanovit a chválit počet členů zastupitelstva
obce pro další volební období (bude probíráno i na další pracovní poradě zastupitelstva)
Byla zpracována další žádost o dotaci na MAS Svatováclavsko – pro SDH Lány
E. Kosár – návrh na otevření parčíku u ZŠ Lány, instalovat lavičky, upravit parčík – návrh přijat
J. Drastilová – informace o akci „Den plný her“ 2. 6. 2018 na dětském hřišti. Dále informuje o
poničené zdi na WC v hasičárně (v obci je stejně pomalovaných objektů více, věc předána i na
Policii ČR)
R. Havelka – informuje o kulturních akcích v obci – Májová veselice, Gulášfest, Rocková
NaKopanina
J. Luska – žádost o přidání dalšího kontejneru na papír v ul. K Betynce – vyřizuje Ing. Píšová
D. Krátká – žádost o posekání trávy na vašírovském dětském hřišti
Pracovní porady zastupitelstva obce: 14. 5. 2018 a 28. 5. 2018 od 19 hodin – obec Lány
Veřejná zasedání zastupitelstva obce: 23. 4. 2018 a 11. 6. 2018 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

