Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 8. 12. 2014
Přítomni: Karel Sklenička, JUDr. Ernest Kosár, Jana Drastilová, Ing. Oldřich Polášek, Ing.
Vlastimil Hořejší, Roman Havelka, Jiří Luska, Dagmar Krátká, Alena Hlavsová, Karel Pleiner,
Ing. Ivana Píšová
Omluveni: 1. Informace starosty o ukončené akci Plynovod – ul. Křivoklátská a dále o ukončené akci
Hasičská zbrojnice – bylo předáno a v příštím týdnu proběhne kolaudace
2. Starosta informoval o žádosti od občanů Lán, kteří nově bydlí v ulici Ke Spálenému křížku.
Občané žádají o změnu názvu této ulice. Bude projednáno na VZ, 15. 12. 2014
3. Městský úřad v Novém Strašecí zahájil řízení o Změnu stavby před dokončením pro firmu
Ekologie s. r. o. z důvodu snížení kapacity. Ze strany obce budeme od firmy Ekologie s. r. o.
požadovat další informace a vysvětlení o této změně.
4. Informace z Magistrátu Města Kladna a Vodáren o plánované rekonstrukci lánské čistírny
odpadních vod, která by měla proběhnout v břenu 2015. Tato rekonstrukce bude trvat zhruba
1 rok, ale bude probíhat za plného provozu.
5. Informace o schválení koncertu lánského smíšeného pěveckého sboru Chorus Laneum
v lánském kostele dne 23. 12. 2014.
6. Info – Ples obce: lístky na ples obce Lány budou v předprodeji od 15. 12. 2014 na OÚ Lány.
Další Inko k organizaci a zajištění plesu obce.
7. Starosta informoval zastupitele o možnosti zapojení se do Místní akční skupiny (MAS). Je
zde možnost sdružení více obcí a vytvoření nové MAS. Další informace po společné
schůzce starostů na další pracovní poradě zastupitelstva.
8. Informace ohledně komunikace – Březová: jsou vymazány všechny zástavní smlouvy, za
obec musíme udělat kolaudaci a další potřebné kroky.
9. Informace Rozpočet obce 2015 – bude projednáno a odsouhlaseno na VZ, 15. 12. 2014.
10. Zjistit informace od bankovních institucí, zda a za jakých předpokladů lze v obci zřídit
bankomat. Informace podá starosta na další pracovní poradě zastupitelstva v lednu 2015.
11. Na příští poradu zastupitelstva dále připravit výhled – strategický plán obce – bude se
projednávat na poradě zastupitelstva v lednu 2015.

Zapsala: Ivana Píšová

