Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 29. 8. 2016
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Oldřich Polášek, Karel Pleiner, Ing. Ivana Píšová, Ing.
Vlastimil Hořejší, JUDr. Ernest Kosár, Dagmar Krátká, Jana Drastilová, Jiří Luska
Omluveni: Roman Havelka
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – všechny úkoly byly
splněny.
2. Starosta obce informoval zastupitele o bodech, které budou projednávány na Veřejném
zasedání zastupitelstva dne 5. 9. 2016 od 18 hodin:
 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s.
 Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
 Schválení výsledku výběrového řízení „Rekonstrukce komunikace ul. Školní – západ“
 Schválení darovací smlouvy na pozemek p. č. 200/3 v k. ú. Lány
 Koupě kanalizace v ulici Březová, v rámci insolventního řízení
 Smlouva o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a. s.
 Rozpočtová změna
3. Starosta dále informoval, že byla vypsána výzva a zadávací dokumentace na zateplení OÚ
Lány
4. Ředitelka ZŠ oznamuje, že 20. 10. 2016 bude z organizačních důvodů vyhlášené mimořádné
ředitelské volno. Kompletní pedagogický sbor budou tento den absolvovat tematický seminář
v rámci inkluze zaměřený na spolupráci pedagogů a asistentů pedagogů
5. Informace ohledně insolvence – Francová. Nadále zůstává nepřevedená kanalizace v ul.
Březová (došlo pouze k převodu vodovodu). O dalším postupu bylo předběžně jednáno
s insolvenčním správcem
6. 30. 8. 2016 proběhla kolaudace elektro-přípojky u Hřbitova. Následující týden by mohl být
připojen elektroměr a dále by firma Jirků A-Z s. r. o. Kladno nainstalovat kamerový systém
7. 21. 9. 2016 bude na OÚ Lány provedena kontrola Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje ve spolupráci s ORP Kladno. Kontrola bude zaměřena na dodržování
zákona 240/2000 Sb. o krizovém řízení
8. 21. 9. 2016 od 15 hodin proběhne veřejné projednávání návrhu nového územního plánu
obce Lány Nad Narpou
9. Informace ohledně prací na chodníku v ul. Zámecká. Do 10. 9. budou dokončeny práce na
chodníku.
10. Informace ohledně rekonstrukce polní cesty Nad Lihovarem - od 5. 9. 2016 bude zahájena
rekonstrukce polní cesty C5 – Nad Lihovarem, v k.ú. Tuchlovice, v celkové délce 547 m. Ve
výběrovém řízení byla na realizaci této akce vybrána firma Petr Kožený s. r. o., Brandýsek a
investorem akce je Státní pozemkový fond ČR, pobočka Kladno. Do Lánského zpravodaje a
na web obce bude dána informace pro občany
11. 29. 8. 2016 odešla druhá část dotačních peněz velkým spolkům obce
12. Starosta informoval o přípravách na Kulinářský jarmark a Masarykovu vatru 10. 9. 2016
13. Další pracovní porada zastupitelstva obce – 26. 9. 2016 od 19 hodin na OÚ
14. Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 5. 9. 2016 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

