Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 12.5.2014
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, Karel Pleiner, Alena Hlavsová, Martina Hořejší,
Dagmar Krátká, Mgr. Milan Dvořák, JUDr. Ernest Kosár, Jana Drastilová, Ing. Ivana Píšová,
Omluveni: Roman Havelka
1. Kontrola úkolů z minulé porady.
2. Zastupitelé předjednali jeden z bodů veřejného zasedání. Jedná se o určení počtu členů
v budoucím zastupitelstvu pro období 2014-2018. Zastupitelé se shodli, že počet členů
v zastupitelstvu bude shodný se současným, tzn. jedenáctičlenné zastupitelstvo.
3. Starosta informoval zastupitele o negativním stanovisku ředitele Lesní správy Lány k žádosti
obce o odkoupení pozemku za účelem vybudování sběrného dvora.
4. Starosta seznámil zastupitele o dopisu ředitelky Mateřské školy Lány, ve kterém informuje o
prázdninovém provozu MŠ. Školka bude otevřena od 1.7.-11.7.2014 a od 18.8.-29.8.2014.
5. Informace: zastupitelé se seznámili se záměrem vybudovat v ulici U Statku malometrážní
řadové domy o čtyřech bytových jednotkách. Stavebník již dostal povolení (demoliční výměr)
na zbourání stávajícího objektu – stará laboratoř, která v ulici dělala špatný dojem a byla
cílem nežádoucích osob.
6. Na příští pracovní poradě zastupitelstva obce budou přizváni obyvatelé Lesní ulice, kteří
bydlí v blízkosti kynologického cvičiště (paní Janoušková a Bláhová) a zástupci
kynologického spolku.
7. Starosta informoval zastupitele o ukončení nájmu s hotelem Classic. Hotel měl v nájmu část
obecní stodoly a v současné době bude opět využívána pro potřeby obce.
8. Úkol pro všechny zastupitele z minulé porady – navrhnout kandidáta na funkci obecního
kronikáře.
9. Starosta informoval zastupitele o jednání se zástupci Senior Club Praha o možnosti sdružení
finančních prostředků na čističku odpadních vod ve Vašírově. V jednání je i umístění čističky
na straně, kde bude v budoucnu stát objekt pro seniory.
10. Zastupitelé byli seznámeni s informací, že pro letošní rok obec Lány dosud nezískala ani
jednu z dotací.
11. Obec Lány se přihlásila do soutěže „Vesnice roku 2014“. Hodnotící komise přijede do obce
10.6.2014 v čase 8-10hodin. Pracovní skupina, která bude zajišťovat průběh návštěvy
komise se sejde 26.5.2014 v 19:00hodin na Obecním úřadě.
Zapsal: J. Ladra
Příští pracovní zasedání Zastupitelstva obce Lány se bude konat dne 2.6.2014
Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lány se bude konat dne 23.6.2014

