Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 27. 7. 2015
Přítomni: Karel Sklenička, JUDr. Ernest Kosár, Jana Drastilová, Ing. Oldřich Polášek,
Dagmar Krátká, Karel Pleiner, Ing. Ivana Píšová, Ing. Vlastimil Hořejší
Omluveni: Roman Havelka, Jiří Luska
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva
2. Starosta informoval zastupitele o bodech, kterou budou projednávány a schvalovány na
veřejném zasedání zastupitelstva, které se bude konat 31. 8. 2015 od 18 hodin.
3. Informace ohledně výstavby chodníku v ulici ČS Armády
4. Informace o smlouvě se Středočeským kraje o zřízení služebnosti na pozemek, který bude
použit na propojení chodníku v ulici Zámecká.
5. Firma Stromeko provedla prořezání stromů podél potoka za zámeckou zdí. Následně bylo
provedeno vyčištění potoka a oprava koryta v délce cca 40 m a můstku
6. Proběhlo jednání s ČZU o možnosti pronájmu pozemku v prostorách ČZU na zřízení nových
prostor sběrného dvora. Jedná se o dlouhodobý pronájem na 30 let za 10.000 Kč/rok. Návrh
smlouvy bude projednán na VZ.
7. Proběhlo jednání s KSUS ohledně provozu na komunikaci Křivoklátská. KSUS oznámila, že
z jejich pohledu se značky doplňovat nemusejí. Zastupitelstvo zvažuje další možnosti na
zřízení, alespoň, provizorního chodníku.
8. Informace DPS – do 31. 8. měla být provedena výměna kotle – bylo provedeno, navíc byl
vyměněn nepřímotopný zásobník TUV
9. Do konce roku bude zpracován projekt na odizolování, zateplení a odvodnění budovy
OÚ Lány
10. Starosta informoval o sochařském symposiu, které se uskuteční v týdnu od 21. 9. 2015
V sobotu 3. 10. 2015 bude slavnostní vernisáž
11. I. Píšová – dotaz ohledně termínu Obecního plesu. Úkol – zjistit termíny všech plesů, které
budou probíhat v lánské sokolovně. Předběžné termíny: 23. 1. – Obecní ples, 5. 3. (případně
27. 2.) - Maškarní bál v papučích, 20. 2. (21. 2.) – Maškarní merenda (Naše Lány)
12. J. Drastilová – informace ohledně uzávěrky Lánského zpravodaje – 20. 8. 2015
13. E. Kosár – Informace SK Lány o pronájmu klubovny na provozování občerstvení. Budou
probíhat další jednání mezi obcí a SK Lány
14. Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 31. 8. 2015 od 18 hodin v salonku Nad Narpou
15. Pracovní porada zastupitelstva obce – 14. 9. 2015 od 19 hodin na OÚ Lány

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

