Zápis z výjezdní pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 14. 1. 2019
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Jana Drastilová, Karel Pleiner, Ing. Vít Rybář,
JUDr. Ernest Kosár, Petr Králíček, Ing. Vlastimil Hořejší, Martina Hořejší, Alena Hlavsová,
Dagmar Krátká
Omluveni: -1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – všechny body byly splněny
2. Všichni zastupitelé by měli předat na obecní úřad podklady k inventarizacím
3. Bude zřízena pracovní skupina na projekt rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice. Starosta
zastupitelům předkládá dva projekty, diskuze
4. Informace k projektu kanalizace Vašírov
5. Bude vypsáno výběrové řízení na stavební práce (ul. Koněspřežní a ul. U Lipky), spolupráce
s Ing. Vrbovou
6. Dle zadaných projektů byla vytvořena studie na přístavbu nad tělocvičnou na II. stupni ZŠ,
předloženo zastupitelům, diskuze
7. Starosta informuje o výstupu z dílčího auditu v prosinci 2018
8. Bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Referent společné státní správy a
samosprávy / matrikářka
9. Informace a diskuze – Pošta Partner, pobočka Lány. Na VZ budeme projednávat veřejnoprávní
smlouvu s panem Houlíkem na rok 2019
10. Schůzka spolků bude po veřejném zasedání zastupitelstva obce, 13. 2. 2019 od 19 hodin
v salonku Nad Narpou. I. Píšová rozešle pozvánky všem spolkům včetně formuláře k vyúčtování
za rok 2018
11. Kontrolní skupina provede kontrolu vyúčtování dotací od spolků za rok 2018
12. Informace k ocenění Klobouk dolů za rok 2018
13. Diskuze:
- Píšová – kontrola termínů pravidelných akcí na rok 2019 – letní a vánoční koncert Chorus
Laneum (domluvit, kde se koncerty budou konat), rozsvícení stromečku – zda v sobotu
nebo v neděli (musíme domluvit s farářem)
- D. Krátká – 3. 2. 2019 – vítání občánků
- E. Kosár – předá zastupitelům kontakty na vedoucí spolků
- J. Drastilová – informace k plesu obce Lány, Vašírov a Muzea T.G.M.
14. Pracovní porada zastupitelstva obce: 4. 2. 2019 od 19 hodin na OÚ
15. Veřejná zasedání zastupitelstva obce a schůzka spolků obce: středa 13. 2. 2019 od 18 hodin
salonek Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

