Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 28. 5. 2018
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Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Jana Drastilová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká,
Ing. Oldřich Polášek, JUDr. Ernest Kosár, Ing. Vlastimil Hořejší, Alena Hlavsová, Roman
Havelka, Jiří Luska
Omluveni: -Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – všechny body byly splněny
Informace o bodech, které budou projednávány a schvalovány na Veřejném zasedání
zastupitelstva obce dne 11. 6. 2018:
- Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno – ČEZ Distribuce vedení NN Vašírov
- Prodej pozemku par. č. 146/10 v k.ú. Lány
- Prodloužení nájmu nebytových prostor čp. 174 – lékárna
- Stanovení počtu zastupitelstva pro další volební období
- Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Obnova oborní brány – 1. etapa“
- Schválení přijetí darů pro MŠ Lány a ZŠ Lány
- Žádost o změnu územního plánu obce Lány
- Převod financí do fondu investic ZŠ Lány
- Koupě pozemku KL Real par. č. 159/1 v k.ú. Vašírov
- Plánovací smlouva – komunikace par. č. 443 v k.ú. Vašírov
- Schválení výše úplaty za předškolní vzdělávání a schválení výjimky z počtu žáků na
třídu v MŠ
Starosta informuje o jednání zástupců obcí o problematice zrušení matrik na Ministerstvu vnitra.
Ministerstvo vnitra matriky rušit nebude. Změna proběhne ve financování. Matriky budou nově
placené za jednotlivé úkony do matriční knihy a o zachování matrik si obce rozhodnou samy
Informace o přihlášce na akci „100 lip pro Křivoklátsko“
4. 7. 2018 proběhne na obecním úřadě veřejné otevírání obálek a výběrové řízení na II. etapu
akce „Obnova oborní brány“. Komise ve složení, Ing. Vrbová, JUDr. Kosár, Ing. Píšová, Ing.
Polášek, Ing. Hrotíková
Adopark – byl vydán územní souhlas, prvky na hřiště jsou ve výrobě, k předání staveniště by
mělo dojít v pondělí 28. 6. 2018 – vyřizuje J. Drastilová, I. Píšová
D. Krátká – žádá pro absolventy devátých tříd o 19 knih a 19 propisek se znakem obce Lány
J. Luska – informuje se možnosti dalšího prodloužení na nový chodník v ul. Křivoklátská
Pracovní porady zastupitelstva obce: 16. 7. 2018 a 20. 8. 2018 od 19 hodin – obec Lány
Veřejná zasedání zastupitelstva obce: 3. 9. 2018 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

