Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 9. 1. 2017
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Oldřich Polášek, Karel Pleiner, Ing. Ivana Píšová, Dagmar
Krátká, Jana Drastilová, Jiří Luska, Ing. Vlastimil Hořejší, Roman Havelka, JUDr. Ernest
Kosár
Omluveni: 1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – všechny úkoly byly
splněny.
2. Starosta obce informoval zastupitele o bodech, které budou projednávány a schvalovány na
veřejném zasedání zastupitelstva obce:
- Jednání o kanalizaci v rámci insolvence v ul. Březová
- Zpracování grantu na dovybavení ZŠ Lány z projektu MŠMT
3. Přišla cenová nabídka od firmy Stromeko na obnovu uličního stromořadí před lánskou
sokolovnou v rámci úprav návsi
4. Místostarosta JUDr. Kosár předložil zastupitelům studii na úpravu části návsi v obci Lány –
diskuze. Závěr z diskuze: do konce ledna požádá projektant o vydání územního rozhodnutí.
Následně se zastupitelstvo sejde na projednání konkrétního vzhledu (tvaru) fontány a okolí
(zeleň, lavičky atd.)
5. 21. 1. 2017 bude v lánské sokolovně Reprezentační ples obce Lány – probíhají přípravy ve
spolupráci s Muzeem T. G. M.
6. Informace o probíhající inventarizaci majetku obce.
7. Během příštího týdne bude nově zadáno výběrové řízení na zateplení budovy obecního
úřadu s novými parametry.
8. Do konce února bude vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci povrchu v ul. U Špýcharu
9. Informace o novém jednání se zástupcem České pošty na projektu Pošta partner
10. Informace kanalizace Vašírov – do konce února 2017 bude vypsáno výběrové řízení na
projektovou dokumentaci kanalizace ve Vašírově. V roce 2018 by mohla proběhnout
částečná realizace projektu kanalizace
11. Informace o rozšíření webových stránek obce Lány v sekci Kultury o ocenění Klobouk dolů
12. D. Krátká: žádá o zajištění informační cedule (značky Stezka pro chodce) na zákaz jízdy na
koni na chodníku do Vašírova – budou objednány dvě značky od M. Frolíka
13. O. Polášek: žádá o zřízení osvětlení nad petanquovým hřištěm v sokolovně – bude zajištěno
14. Pracovní porada zastupitelstva obce: 6. 2. 2017 od 19 hodin na OÚ
15. Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce: 18. 1. 2017 od 18 hodin v budově
Obecního úřadu

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

