Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 21.7.2014
Přítomni: Karel Sklenička, Mgr. Jiří Ladra, Karel Pleiner, Alena Hlavsová, Martina Hořejší,
Dagmar Krátká, Mgr. Milan Dvořák, Jana Drastilová, Roman Havelka
Omluveni: Ing. Ivana Píšová, JUDr. Ernest Kosár
1. Kontrola úkolů z minulé porady.
2. Informace: Kynologické cvičiště bude přestěhováno mimo zastavěnou část obce. Nové
kynologické cvičiště bude na pozemku Lesní správy Lány, naproti skládce Ekologie. Díky
vstřícnosti ředitele Lesní správy Lány bude vyhověno občanům z Lesní ulice, kteří podali
stížnost našemu úřadu.
3. Starosta informoval zastupitele o průběhu prací na hasičské zbrojnici. Přestavba zbrojnice
proběhla dle harmonogramu prací a bude dokončena v září tohoto roku.
4. Informace: V obci byl spuštěn kamerový systém, který dodala a zprovoznila firma A-Z Jirků.
Kamerový systém je propojen s pultem centrální ochrany Městské policie v Novém Strašecí.
Další kamera bude umístěna na křižovatce u hotelu Classic.
5. Starosta informoval zastupitele o dokončené rekonstrukci chodníků v ulicích Polní, Krátká a
Spojovací. Rekonstrukci provedla bez závad firma Klika&Dvořák v požadovaném termínu.
6. Informace: Bude provedena výstavba NTL plynovodu a plynových přípojek v ulici
Křivoklátská (za rybníkem). Plynovod vč. přípojek pro obyvatele a hasičárnu bude stát
282.000,-Kč vč. DPH. Dle smluv obce s RWE bude tento plynovod po vybudování a
kolaudaci předán RWE do užívání, a to za částku 193.000,-Kč (zpětný odkup).
7. Starosta informoval zastupitele o odloučeném pracovišti Mateřské školy Lány. Toto
odloučené pracoviště, které se nachází v objektu paní Jarošové, bylo dovybaveno tak, aby
místo splňovalo všechny požadavky a dostalo povolení k provozu od schvalovacích orgánů.
Celková vynaložená částka byla 70.000,-Kč. V současné době jsou všechna povolení
k provozu již vyřízena.
8. Informace: Pomoc v nouzi. Zastupitelky obce osobně navštívily paní Řásnou, která je
v současné době gravidní a v těžké finanční a sociální situaci. Jelikož je paní Řásná bez
jakýchkoliv příbuzných, zastupitelstvo obce na veřejném zasedání projedná pomoc v nouzi
paní Řásné tak, aby se novorozeně narodilo do přiměřeně vyhovujících podmínek.
9. Starosta a místostarosta se dne 22. 7. 2014 za obec zúčastní dražby pozemku firmy U
lánské obory s.r.o. Jde o pozemek 420 m2, který je plánován pro prodloužení komunikace
v ulici Sluneční. Vyvolávací cena je 50.000,-Kč. Starosta dostal od zastupitelů souhlas dražit
maximálně do výše 75.000,-Kč.
10. Další kandidát na funkci kronikáře obce je paní učitelka Lidmila Nováková. Starosta bude
s pí. Novákovou jednat.

11. Starosta a místostarosta informovali zastupitele o průběhu vyhlašování Vesnice roku, které
se konalo ve vítězné obci Kněžice na Nymbursku v sobotu 19. 7. 2014.
12. Starosta zastupitelům podal zprávu o čerpání rozpočtu obce za 1. pololetí 2014.

Zapsal: J. Ladra

Příští pracovní zasedání Zastupitelstva obce Lány se bude konat dne 11.8.2014
Další pracovní zasedání Zastupitelstva obce Lány se bude konat dne 1.9.2014
Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lány se bude konat dne 15.9.2014.

