Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 12. 10. 2015
Přítomni: Karel Sklenička, JUDr. Ernest Kosár, Jana Drastilová, Ing. Oldřich Polášek,
Dagmar Krátká, Karel Pleiner, Ing. Ivana Píšová, Ing. Vlastimil Hořejší, Roman Havelka, Jiří
Luska
Omluveni: -1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva
2. Starosta informoval zastupitele, že je nutné sehnat jinou kapelu na Obecní ples 23. 1. 2016.
Kapela K Band tento termín nemůže hrát.
3. Stále se nabízí volný být na II. stupni ZŠ. Je otázkou, zda budeme dále nabízet jako byt,
nebo zda nevymyslet jinou variantu využití těchto prostor.
4. Informace ohledně volného bytu v DPS. Byly prověřeny žádosti. Je zde jedna nabídka.
V případě nezájmu o volný byt bude dále řešeno.
5. Školní jídelna – stravování
Momentálně má školní jídelna 383 strávníků. Dle kapacity může mít školní jídelna pouze 350
strávníků. Nabízejí se tedy dvě varianty, jak tuto situaci řešit:
a) firma ze Slaného, která by mohla zajistit dovážení obědů pro děti z MŠ. Cena obědu by
byla cca o 12 Kč vyšší.
b) zajistit stravování nájemníků DPS s pomocí OPS v Novém Strašecí. OPS Nové Strašecí
nabízí stravování, které by zajistila školní jídelna v Novém Strašecí. Ta na to má
kapacitu. Celkem by se jednalo o 21 strávníků. Cena by byla o cca 3 Kč vyšší. Dále
bychom museli snížit kapacitu školní jídelny ještě o 12 dalších strávníků dle daných
kritérií.
Zastupitelstvo na Veřejném zasedání projedná a schválí kritéria, podle kterých bude školní
jídelna dále postupovat. Dle kritérií se může školní jídelna řídit do naplnění své kapacity.
6. Informace ohledně Sochařského symposia. Poslední kříž bude umístěn naproti vchodu do
lánského kostela v ul. Ke Kasárnám na předem umístěný podstavec
7. Na žádost R. Havelky bude předělána informační cedule u dřevěné sochy u modelářského
letiště s nápisem „K nebesům“
8. Na Veřejném zasedání bude projednáno a schváleno možné financování grantu ZŠ o přidání
spoluúčasti na školní zdravotní družinu v celkové částce 6.500 Kč
9. Starosta informoval o přestavbě mostu na Slovance. Všechny informace jsou dostupné na
webových stránkách a v Lánském zpravodaji
10. Informace ohledně letošního vánočního koncertu smíšeného pěveckého sboru Chorus
Laneum v lánském kostele. Sbor si pro letošní rok připravil Českou mši vánoční, J. J. Ryby.
Sbor budou doprovázet hudebníci z FOK Praha.
11. Informace ohledně nového sběrného dvora – byla zadána projektová dokumentace na nový
sběrný dvůr, která bude sloužit případně i pro zadání dotace na sběrný dvůr

12. Znalecký posudek na pozemek u budovy TJ Sokol Lány. Jedná se o celkových 704 m2. Je
ohodnoceno na Kč 148.770,- (pozemky a zeleň) – bude projednáno na VZ.
13. Informace o navýšení kapacity školní družiny na 110 dětí od 1. 9. 2016
14. Stálý bod – sehnat kronikáře!
15. Jana Drastilová – dotaz, zda si majitelé domů mohou upravovat zelené pásy (pozemky) před
svými domy – ANO
16. Jana Drastilová – upozorňuje na stále nefunkční měřič rychlosti v Křivoklátské ulici – měřič
se sundá
17. Jana Drastilová – žádá o dodání článků do Lánského zpravodaje z Kultury – Rozsvěcení
vánočního stromku, Pozvánka na Voňavý advent a téma Zlatého šafránu, Pozvánka na
divadelní představení a ocenění Klobouk dolů…
18. Roman Havelka – žádá o instalaci zrcadla u výjezdu na hlavní silnici (Křivoklátská) u rybníka
od kontejnerů
19. Dagmar Krátká – informace ohledně vítání nových rodin. Bude probíhat 7. 11. 2015 od 16
hod. v muzeu T. G. M. Bylo pozváno 38 občanů, kteří se přistěhovali v období 10/2014 9/2015
Zapsala: Ing. Ivana Píšová

