Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 26. 9. 2016
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Oldřich Polášek, Karel Pleiner, Ing. Ivana Píšová, Ing.
Vlastimil Hořejší, JUDr. Ernest Kosár, Dagmar Krátká, Jana Drastilová, Jiří Luska, Roman
Havelka
Omluveni: -1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – všechny úkoly byly
splněny.
2. Starosta obce informoval zastupitele kontrole krizového řízení HZS Kladno a Magistrátu
města Kladna. Kontrola proběhla bez závad
3. Starosta dále informoval, že dendrologická firma provedla první plánovanou kontrolu
červeného buku náměstí před obecním úřadem. Byla nám doporučena další kontrola na
tahovou zkoušku, ale zatím čekáme na protokol z první zkoušky
4. Dne 23. 9. 2016 proběhlo na OÚ Lány veřejné otevírání obálek na akci Snížení energetické
náročnosti objektu obecního úřadu v Lánech. Celkem bylo doručeno 11 nabídek. Výběrové
řízení zajišťuje firma Energy Benefit a. s., která vypracuje protokol z výběrového řízení
5. Informace o dokončení stavebních prací chodníku II/236 v ul. Zámecká. V pátek 30. 9. 2016
bude provedena kolaudace
6. Zastupitelé byli informováni o průběhu stavební akce Oprava místní komunikace ulic Školní –
Lipová stavební firmou Froněk s. r. o.
7. Starosta podal zprávu o uvolnění jednoho bytu v prostorách DPS Lány. V současné době
firma Dudášik Lány provádí stavební úpravy na bytě. V příštích dnech bude komise SPOZu
vybírat potenciálního nájemníka z došlých oficiálních žádostí o umístění do DPS Lány
8. Ředitelka ZŠ Lány Mgr. Iveta Vrabcová žádá zastupitele o schválení mimořádného
finančního příspěvku 70.000 Kč na pořízení interaktivní tabule. Celková cena interaktivní
tabule je 140.000 Kč. Zbylých 70.000 Kč obdržela ZŠ darem od ŘLP ČR, s. p.
9. Informace o probíhajících úpravách zlatého křížku u antilop
10. Ve středu 21. 9. 2016 proběhlo Nad Narpou veřejné projednávání nového územního plánu
obce Lány a Vašírov. Magistrát města Kladna, jako pořizovatel, svolal toto projednávání a
návrh nového územního plánu představil jeho zpracovatel, což je Ateliér Charvát s. r. o.
Praha.
11. Další pracovní porada zastupitelstva obce – 10. 10. 2016 od 19 hodin na OÚ
12. Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 31. 10. 2016 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

