Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 12. 3. 2018
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Jana Drastilová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká,
Jiří Luska, Ing. Oldřich Polášek, JUDr. Ernest Kosár, Ing. Vlastimil Hořejší, Alena Hlavsová,
Roman Havelka
Omluveni: -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 23. 4. 2018:
- Žádost ředitelky ZŠ Lány – pořízení objednávkového stravovacího systému do školní
jídelny základní školy
- Žádost o projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – ul. Polní
- Výzva o odkoupení části pozemku v ul. Školní – Správa Pražského hradu
- Schválení věcného daru pro ZŠ
3. Ředitelka ZŠ informuje o kontrole z České školní inspekce, která započne 20. 3.
4. Zastupitelstvo obce bylo informováno o žádosti p. Květy Šindelářové o přidělení obecního
bytu
5. Ředitelka ZŠ oznamuje, že je ve dnech 30. 4. a 7. 5. Z organizačních důvodů ředitelské
volno
6. Starosta informuje o akci Stavba chodníku v ul. Křivoklátská. Tento týden proběhne schůzka
s majiteli rodinných domů a stavební firmou Froněk, spol. s r. o. ohledně dispozice vjezdů a
výjezdů a nejpozději 26. 3. započnou stavební práce. Realizace akce je 2 měsíce a během
této doby dojde k úplnému uzavření Křivoklátské silnice z důvodu vytvoření nového
vyvýšeného přechodu. Firma Erimp Rakovník dodá 4 nové lampy veřejného osvětlení
7. Firma Tomáš Hora vytvoří nový šikmý letecký snímek obce (120x180cm)
8. Proběhla schůzka s projektantem ohledně úprav prostoru kolem budovy obecního úřadu.
Zatím bude provedena pouze úprava chodníku u příjezdu do stodoly a úprava vjezdu
k obecnímu úřadu včetně vybagrování kořenového balu po červeném buku (práce bude
provádět firma Klika & Dvořák s. r. o.) a pokácení aleje javorů podél lánské sokolovny
9. Byla zpracována cenová kalkulace na opravu asfaltu na autobusové zastávce na náměstí
(výměna asfaltu)
10. Informace k akci Obnova oborní brány v Lánech
11. Proběhla schůzka s panem Sulkem z KSÚS Středočeského kraje (převod komunikací na
obec)
12. SDH Lány žádají o výjimku pořádání akce po 22 hodině – výjimka není možná. Bude vydána
nová Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
13. Pracovní porady zastupitelstva obce: 26. 3. 2018 a 9. 4. 2018 od 19 hodin – obec Lány
14. Veřejná zasedání zastupitelstva obce: 23. 4. 2018 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

