Zápis z výjezdní pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 16. 10. 2017
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Jana Drastilová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká,
Jiří Luska, Ing. Vlastimil Hořejší, Ing. Oldřich Polášek, JUDr. Ernest Kosár
Omluveni: Roman Havelka
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – úkoly z minulé porady
zastupitelstva byly splněny
2. Informace o bodech, které budou projednávány a schvalovány na Veřejném zasedání
zastupitelstva obce dne 30. 10. 2017:
- Souhlas s výpůjčkou části pozemku par. č. 1183 v k. ú. Lány
- Schválení návrhu rozpočtu na r. 2018 a střednědobého výsledu rozpočtu ZŠ Lány
na období 2019 – 2020
- Schválení návrhu rozpočtu na r. 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
Lány na období 2019 – 2020
- Schválen í návrhu Pravidel rozpočtového provizoria
- Schválení dohody o změně veřejnoprávní smlouvy se Statutárním městem
Kladno
- Volba členů školské rady ZŠ Lány
- Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava parkoviště u hřbitova“
- Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Chodník v ul. Křivoklátská“
- Schválení jmenování přísedící Okresního soudu v Rakovníku
3. Starosta informuje zastupitele o stavu buku lesního na lánském náměstí. Dle znaleckého
posudku, který přišel na obec, je buk nestabilní díky bílé hnilobě v kořenech stromů, což
způsobuje vážný defekt kořenového systému a tím hrozí i bezprostřední riziko vývratu.
Stabilizace takto narušeného kořenového systému není možná, a proto znalec navrhuje
bezodkladné odstranění dřeviny
4. Starosta dále informuje, že byla provedena instalace dálkově ovládané bezpečnostní kamery
na budovu Hospody Narpa
5. Firma Stromeko provedla odborné odstranění buku lesního na lánském náměstí a dále
prořez památného stromu Svatopluka Čecha u Lipky
6. Starosta informuje o zadání projektové dokumentace na silnici U Lipky
7. Zastupitelé se seznámili s projektovou dokumentací Domova seniorů Lány
8. Starosta informuje o kulturních akcích na měsíc prosinec:
- 2. 12. od 17 hodin – Rozsvěcení vánočního stromu na lánském náměstí
- 9. 12. od 10 do 17 hodin v sokolovně – Voňavý advent
- Možnost zasílat návrhy na ocenění Klobouk dolů
9. D. Krátká – zve všechny zastupitele na akci Vítání rodin dne 11. 11. 2017 od 16 hodin
v Muzeu T. G. M.
10. Pracovní porady zastupitelstva obce: 6. 11. a 27. 11. 2017 19 hodin – obec Lány
11. Veřejná zasedání zastupitelstva obce: 30. 10. a 18. 12. 2017 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

