Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 4. 5. 2015
Přítomni: Karel Sklenička, JUDr. Ernest Kosár, Jana Drastilová, Ing. Oldřich Polášek,
Dagmar Krátká, Alena Hlavsová, Karel Pleiner, Roman Havelka, Ing. Ivana Píšová, Jiří
Luska, Ing. Vlastimil Hořejší
Omluveni: -1. Starosta obce informuje zastupitele o smlouvě na zateplení DPS – ta musí být schválena na
nejbližším Veřejném zasedání zastupitelstva obce. Jedná se o Smlouvu o poskytnutí
podpory ze Státního fondu Životního prostředí a dále poskytnutí dotace z Ministerstva
Životního prostředí. Mimořádné veřejné zasedání se bude konat v úterý 12. 5. 2015 od 17
hodin na OÚ Lány.
2. Starosta dále informuje o probíhající akci zateplení DPS. Vzniklý problém v základech a
s odtokem vody byl vyřešen s projektantem a stavením dozorem spolu se stavební firmou,
která práce na zateplení provádí.
3. Na východní straně lánského hřbitova je nově vysázená stromová alej. Tento projekt je
financován z dotace od Stč kraje za získání Fulínovy ceny v soutěži Vesnice roku 2014. Dále
byly vysázeny 2 lípy na dětském hřišti. Práce prováděla firma Stromeko Bratronice.
4. Starosta poslal žádost na KSÚZ Středočeského kraje ohledně stavu komunikací a problému
s chodníkem v ul. Křivoklátské. Bude provedeno místí šetření. Žádost ohledně převodu
komunikací byla na KSÚZ Středočeského kraje zaslána již v roce 2011. Zůstalo nevyřešeno.
OÚ Lány bude nadále pokračovat v řešení této situace.
5. Provádí se 3. etapa kamerového systému a firma Bubákov.net provádí propojení optických
kabelů. Zastupitelstvo musí projednat, jakým způsobem, a zda vůbec, bude opraven chodník
(případně stání pro vozidla) u I. stupně ZŠ Lány v ul. Ke Hřbitovu. Pokud se zastupitelstvo
rozhodne pro úpravu chodníku, musí být zvolena varianta úprav (viz. bod č. 8).
6. Bylo vypsáno výběrové řízení na chodník v ul. ČS Armády. Předpokládaná realizace projektu
je červenec – srpen 2015.
7. 3. 5. 2015 byl zahájen provoz WC v hasičské zbrojnici, který slouží pro potřeby dětského
hřiště. Provoz WC je od 9 do 20 hodin.
8. Realizace chodníku u I. stupně ZŠ Lány, ul. Ke Hřbitovu – Školní kampus: zastupitelstvo
rozhodlo a propracování projektu Školního kampusu, který bude zahrnovat úpravu chodníku
a možnost ostrůvku pro krátkodobé zastavení osobních automobilů. Projekt bude zadán
projektantovi ing. Pleinerovi.
9. K. Pleiner formoval zastupitele o školské radě, na které bylo, mimo jiné, projednáváno i
zabezpečení I. stupně ZŠ Lány. Musí se jasně stanovit ordinační hodiny zubní ordinace
MUDr. Oršulíka.
10. D. Krátká prosí o umístění lavičky ve Vašírově pod akátem. Zajistí starosta se zaměstnanci.
11. R. Havelka informoval o přípravách Májové veselice dne 30. 5. 2015 a dále o Sochaření,
které proběhne cca v polovině září 2015.
Zapsala: Ing. Ivana Píšová

