Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 16. 7. 2018
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Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Jana Drastilová, Karel Pleiner, Ing. Oldřich
Polášek, JUDr. Ernest Kosár, Ing. Vlastimil Hořejší, Alena Hlavsová
Omluveni: Roman Havelka, Jiří Luska, Dagmar Krátká
Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – všechny body byly splněny
Informace ke kolaudaci v ul. Křivoklátská
Další informace: proběhla výsadba 10 ks javorů na parkovišti v ul. U Betynky
Byla podána, a do dalšího kola odeslána, žádost přes MAS Svatováclavsko pro SDH Lány na
výstroj a vybavení pro lánské hasiče
V rámci žádosti na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základní školy jsme dostali
doporučení k financování dotace pro ZŠ Lány. Jelikož jsme dotaci získali až 19. 6., zažádáme o
prodloužení termínů do konce srpna 2019. Práce budou rozděleny do 2 částí.
V zářijovém Lánském zpravodaji budou zveřejněny všechny získané dotace
Informace k akci „Obnova oborní brány“ – proběhlo výběrové řízení na II. etapu na vyzdění
samotné brány – toto výběrové řízení vyhrála firma STONE-TIPP s. r. o. (celkem byly přihlášené
2 firmy). Momentálně probíhá přeložka plynovodu. Paroží a erb vytvoří sochař Albert Králiček.
Oboje bude umístěno na novou Oborní bránu
30. 6. se uzavře autobusová zastávka na náměstí a bude probíhat výměna asfaltového povrchu
včetně úprav kanalizačních vpustí, obrubníků atd. Práce provádí firma Froněk, spol. s r. o.
Autobusy budou během těchto oprav projíždět a zastavovat ul. Hřbitovní. Práce by měly být
hotové do poloviny srpna.
V minulém týdnu proběhlo místní šetření s firmou H.C.M. s. r. o. ohledně převodu komunikací.
Bylo dále předáno na Středočeský kraj
Informace k Adoparku – všechny herní prvky jsou dokončené a čeká se na položení dopadové
plochy. Práce ale budou dokončeny v termínu. Dále budou probíhat zahradnické práce a
zabudovány dvě nové lavičky. Slavnostní otevření se plánuje na začátek září.
Na OÚ přišla stížnost k novému Územnímu plánu obce – vyřizuje JUDr. Kosár
Budeme připravovat nové výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro kanalizaci Vašírov
J. Luska poslal vizualizaci slunečních hodin na budově II. stupně ZŠ, bude zadán projekt
E. Kosár – informaci k akci Obnova parčíku u základní školy. Objednáme 3 nové lavičky. Práce
bude provádět firma Dudášik
V. Hořejší – informace k provedené finanční kontrole účetnictví obce
Pracovní porady zastupitelstva obce 20. 8. 2018 od 19 hodin – obec Lány
Veřejná zasedání zastupitelstva obce: 3. 9. 2018 od 18 hodin Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

