Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 30. 3. 2015
Přítomni: JUDr. Ernest Kosár, Jana Drastilová, Ing. Oldřich Polášek, Dagmar Krátká, Alena
Hlavsová, Karel Pleiner, Roman Havelka, Ing. Ivana Píšová, Jiří Luska
Omluveni: Karel Sklenička, Ing. Vlastimil Hořejší
1. Starosta obce se omlouvá z pracovní porady a pracovní poradu vede mimořádně
místostarosta JUDr. Ernes Kosár
2. Místostarosta podal zastupitelstvu informace, které se budou projednávat na veřejném
zasedání:
- věcné břemeno společnosti ČEZ Distribuce,
- nově jmenovaný krizový štáb obce Lány a nové vedení Policie Nové Strašecí,
- možnost podání žádostí o dotace na Středočeský kraj (FROM, Kultura) a další
3. Místostarosta ukládá I. Píšové zadat žádost o dotaci na Středočeský kraj z Fondu rozvoje
obcí a měst na nový povrch komunikace v ulici Školní. Termín pro podání žádostí je od 26. 3.
do 15. 4. 2015.
4. Místostarosta ukládá R. Havelkovi připravit a zadat žádost o dotaci na Středočeský kraj
z Fondu kultury a obnovy památek na kulturní akci Nakopanina.
5. Informace ohledně neplánované a narychlo schválené akce rekonstrukce fotbalových kabin.
Firma Dudášik vytvořila cenovou nabídku na tyto práce a rekonstrukce začne provádět
neprodleně díky havarijnímu stavu kabin na fotbalovém hřišti – tato akce musí jít do
rozpočtové změny, bude jednáno na veřejném zasedání zastupitelstva.
6. Stavebním úřadem byl připomínkován Územní plán obce
7. Hlavním bodem pracovní porady příprava přidělování příspěvků obce Lány spolkům na
území obce na rok 2015. Bude projednáno a schváleno na veřejném zasedání
zastupitelstva.
8. Místostarosta navrhl, že v polovině roky by se měly předělat podmínky pro přidělování
příspěvků spolků na území obce Lány. S tím souhlasí i zastupitelé a do té doby připraví
připomínky ke stávajícím podmínkám, případně nové návrhy.
9. O. Polášek informoval zastupitele o žádosti na pořádání nové akce, kterou chce uskutečnit
Emil Buřič 19. září v rámci Kulinářského jarmarku. Jedná se o sportovní akci „Do kopce na
kole“. Další informace budou poskytnuty zastupitelstvu přímo panem Buřičem.
10. O. Polášek informoval o problému s pořádáním nohejbalového turnaje za sokolovnou
z důvodu připravovaných výkopových prací na zateplení a izolaci budovy sokolovny.
Místostarosta ukládá O. Poláškovi v této věci dále jednat přímo se starostkou sokola.
11. Místostarosta ukládá J. Luskovi řešení stížností občanů na stav stromů na místním hřbitově.
Je potřeba se na řešení situace domluvit s dendrologem a zjistit stav všech stromů na
hřbitově.

12. R. Havelka informoval o termínu Gulášfestu a to na 22. srpna 2015. Další informace ohledně
této akce budou včas předloženy.
13. J. Luska vznesl dotaz, zda by bylo možné zprovoznit dětské hřiště během celého roku, nejen
od jara do podzimu a dále obnovit provozní řád dětského hřiště. Je potřeba si uvědomit, že
provoz hřiště může být zahájen teprve po revizi všech herních prvků na dětském hřišti.
14. J. Drastilová informovala o provoz WC pro dětské hřiště:
-

WC bude přímo v hasičské zbrojnici
Je potřeba najít správce, který bude zajišťovat odemykání a zamykání a úklid tohoto
prostoru

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

