+Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány, ze dne 19.11. 2018
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Karel Pleiner, Martina Hořejší, Petr Králíček,
Ing. Vlastimil Hořejší, Ing. Vít Rybář, MBA, Jana Drastilová, JUDr. Ernest Kosár
Omluveni: Alena Hlavsová, Dagmar Krátká
1.
Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva obce – všechny
body byly splněny
2.
Informace na VZ - Věcné břemeno – plynovod ul. Lesní (smlouva o smlouvě budoucí
byla zastupitelstvem schválena v minulém roce)
3.
Proběhla komunikace se spolkem bubakov.net, který by rád vybudoval nový vysílač
v areálu fotbalového hřiště. Starosta sjedná se spolkem další jednání
4.
Žádost pana Hamouze z čp. 1 o opravu komunikace (ul. Zámecká). Tato oprava se
plánuje na jaro 2019 (resp. po ukončení úprav II. části Masarykova potoka)
5.
Starosta dále informuje o jednání s firmou AZ Jirků o instalaci nové kamery k oborní
bráně
6.
Informace o pokračování rekonstrukcí polních cest dle Programu obnovy venkova. Po
rekonstrukci polní cesty Nad lihovarem budeme pokračovat v rekonstrukci Bílé cesty.
Proběhla schůzka s projektantem
7.
Byla podána žádost o stavební povolení - ul. Koněspřežní (propojka ul. Koněspřežní a
ul. U Lipky). Projektová dokumentace je zpracována. Předpoklad pro vypsání výběrového
řízení – začátek roku 2019
8.
Informace o vydání územního rozhodnutí na sběrný dvůr. Starosta jedná s projektanty
o dalším kroku, kterým je projektová dokumentace pro stavební povolení
9.
Informace pro zastupitele – v příštím roce bude připravovat Program obnovy venkova
na období 2020 – 2024, stávající je platný do r. 2019
10.
Proběhla kolaudace lánské oborní brány – bez závad. Slavnostní otevření -17. 11.
11.
Nové členy kontrolního a finančního výboru bude zastupitelstvo schvalovat na VZ –
předsedové obou výborů dodají na OÚ písemné návrhy na členy výborů (oba výbory jsou
tříčlenné)
12.
Starosta dále informuje o schůzce s projektanty na rekonstrukci ZŠ (rekonstrukce tříd
a pojízdná plošina). Akce bude rozdělena na dvě etapy
13.
Firma Uniservis Hašek s. r. o. žádá o stanovisko k technickému řešení stavby a
smlouvu o smlouvě budoucí – jedná se o část obecního pozemku na Slovance parc.č. 1261.
Bude vydáno nesouhlasné stanovisko, protože na tomto pozemku je plánováno dokončení
chodníku na Slovanku.
14.
Žádost od společnosti Ekologie o odprodání dvou pozemků par. č. 902 a 901 v KÚ
Lány, na území skládky Ekologie – bude projednáváno na VZ
15.
Obec požádala Ministerstvo školství o navýšení počtu žáků v ZŠ Lány. S účinností od
1. 9. 2019 se zvyšuje kapacita základní školy na 300 žáků a zároveň se družina zvyšuje na
135 žáků
16.
Během měsíce ledna 2019 započnou stavební úpravu na II. stupni ZŠ Lány
17.
Rozpočet obce Lány na rok 2019:
– seznámení s jednotlivými položkami příjmové a výdajové části rozpočtu
– diskuze
– rozpočet bude projednávám a schvalován na příštím VZ
Pracovní porada zastupitelstva obce: 10. 12. 2018 od 19 hodin na OÚ Lány
Veřejné zasedání zastupitelstva obce: pondělí, 17. 12. 2018 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

