Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 21. 3. 2016
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Oldřich Polášek, Karel Pleiner, Ing. Ivana Píšová, Ing.
Vlastimil Hořejší, JUDr. Ernest Kosár, Jiří Luska, Dagmar Krátká, Jana Drastilová, Roman
Havelka
Omluveni: -1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – všechny úkoly byly
splněny.
2. Starosta informoval o jednání se zástupcem České pošty ohledně projektu Pošta Partner.
Z jednání vyplynulo, že provozování pošty obcí Lány by bylo dle stávajících podmínek České
pošty zcela nevýhodné a tohoto projektu se obec Lány nezúčastní.
3. Informace ohledně uzavření prodejny potravin v čp. 174 (majitel pan Vaněček) s tím, že
prodejna potravin bude nadále provozována jiným majitelem.
4. Kupní smlouva na hasičské auto je podepsána a faktura je zaplacená. Během tohoto týdne
probíhají administrativní úkony, během příštího týdne hasiči auto přivezou.
5. Po konzultaci s HZS Kladno obec Lány pořídila svolávací systém Fireportal, který zajistí i
lepší výbavu pro záchrannou jednotku.
6. Proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci šaten a sprch na II. stupni ZŠ Lány. Vyhrála firma
Elektromontáže Slaný, s. r. o. s nejnižší cenovou nabídkou. Realizace projektu, červenec –
srpen 2016.
7. Ředitelka ZŠ Lány jmenovala novou stravovací komisy, která bude úzce spolupracovat jak
se školní jídelnou, tak s rodiči dětí stravovaných ve školní jídelně. Za zřizovatele byla
jmenovaná Ivana Píšová.
8. Přišly informace o omezení provozu a bezpečnostní opatření na místních a účelových
komunikacích z důvodu státní návštěvy Zámku Lány platné dne 28. 3. 2016 od 7 do 23
hodin.
9. Kolaudace opraveného mostu na Slovance proběhne 6. 4. 2016.
10. Během měsíce dubna se bude připravovat nové místo pro kontejnery, které bude fungovat
ve stejném režimu jako stávající v čp. 174. Datum otevření bude upřesněn. Vyklizené
prostory v čp. 174 budou využity pro sklad Divadla Lány, případně pro jiné (podnikatelské)
záměry.
11. JUDr. Kosár má za úkol domluvit možnosti připojení lánské knihovny na internet.
12. D. Krátká – žádá o dodání cedule „Zákaz jízdy na koni“ na chodník Lány – Vašírov a dále
rozšíření a vyčištění chodníku.
13. R. Havelka – informuje o kulturních akcích, které se budou konat do konce června. Starosta
žádá o předložení finančního rozpočtu na rockovou akci Nakopanina.
14. O. Polášek – informace od koncertu spolku Chorus Laneum v lánském kostele dne 24. 6.
2016.

15. Pracovní porada zastupitelstva – 11. 4. 2016 od 19 h – OÚ
16. Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 25. 4. 2016 od 18 h – Hospoda Narpa

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

