Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 18.7.2016
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Oldřich Polášek, Karel Pleiner, Ing. Ivana Píšová, Ing.
Vlastimil Hořejší, JUDr. Ernest Kosár, Dagmar Krátká,
Omluveni: Jana Drastilová, Roman Havelka. Jiří Luska
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – všechny úkoly byly
splněny.
2. Starosta obce informoval zastupitele o hotové a ukončené stavební akci na rekonstrukci
chodníku v ulici Zahradní – Bezejmenná. Je i vyúčtováno.
3. Zastupitelé byli informováni o kamerovém systému v obci Lány. Jedná se o nový kamerový
bod u lánského hřbitova. V nejbližších dnech bude dokončena přípojka tohoto kamerového
bodu a následně bude nainstalována i kamera.
4. Starosta informoval o připravované stavební akci - výstavba chodníku v Zámecké ulici.
Stavební práce započnou přibližně příští týden a momentálně se projednává otázka
staveniště.
5. Dnešním dnem byla započatá rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Školní – východ, na
kterou obec Lány získala dotaci od Středočeského kraje z programu FROM.
6. Stavební firma Froněk spol. s.r.o., Rakovník je jednou z firem, kterou obec Lány oslovila
k vypracování cenové nabídky na rekonstrukci asfaltového povrchu v ulici Školní – západ
Lipová. Termín realizace akce je přibližně konec září.
7. Zastupitelé byli informováni o tom, že na příštím veřejném zasedání ZO, se bude
projednávat schválení Darovací smlouvy s panem Trpákem. Jedná se o pozemek p.č. 200/3
v k.ú. Lány.
8. Starosta informoval o podpisu Kupní smlouvy ve věci odkupu kanalizace a vodovodu ve
vlastnictví firmy SENEKA, s insolvenčním správcem Ing. Mgr. Hýskovou (podpis smlouvy byl
schválen již na minulém veřejném zasedání ZO).
9. Obec Lány a Tělocvičná jednota Sokol Lány, v zastoupení V.Novákové, podepsali Kupní
smlouvu ve věci odkupu části pozemku p.č 57/1 v k.ú. Lány (pozemek před lánskou
sokolovnou). Již proběhlo jednání s panem arch. Červeným, který připraví projekt na úpravu
veřejného prostranství před lánskou sokolovnou a částí náměstí.
10. Starosta informoval o výrazném snížení spotřeby zemního plynu díky nedávnému zateplení
budovy DPS.
11. Starosta dále informoval zastupitele o probíhajících úpravách sociální zařízení a sprch
v Základní škole Lány.
12. Místostarosta JUDr. Ernest Kosár doporučuje provést kontrolu plnění úprav zeleně na
soukromých pozemcích. Majitelé pozemků, kteří byli upozorněni na nevhodný stav
travnatých povrchů na jejich zahradách a pozemcích a neučinili nápravu do daného termínu,
budou předáni přestupkové komisi.
13. Další pracovní porada zastupitelstva obce – 22. 8. 2016 od 19 hodin na OÚ
14. Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 5. 9. 2016 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

