Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 4. 2. 2019
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Jana Drastilová, Karel Pleiner, Ing. Vít Rybář,
JUDr. Ernest Kosár, Petr Králíček, Ing. Vlastimil Hořejší, Martina Hořejší, Alena Hlavsová,
Dagmar Krátká
Omluveni: -1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – všechny body byly splněny
2. Příprava jednotlivých bodů na VZ:
- Rozpočtová změna – Ing. Hořejší
- Smlouva o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce a. s. – pozemek par. č. 1261 v k.ú.
Lány
- Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s. – pozemek par. č.
199/132 v k.ú. Lány
- Uzavření veřejnoprávní smlouvy s provozovatelem Pošty Partner
- Schválení výběrového řízení „Komunikace – Koněspřežní“ – informace o výběrovém
řízení, termín podání přihlášek – středa 13. 2. 2019
- Schválení výběrového řízení „Stavební úpravy v budově ZŠ Lány“ – informace o
výběrovém řízení
- Schválení výzvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2019
- Schválení Dodatku souboru vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce
- Schválení hospodářského výsledku ZŠ Lány za rok 2018
3. Bude vypsáno výběrové řízení na realizaci komunikace U Kasáren – termín realizace červen –
srpen 2019
4. Bylo vypsáno výběrové řízení na pozici Referent společné státní správy a samosprávy /
matrikářka
5. Starosta informuje zastupitele o průběhu schůzky s projektantem a občany ve Vašírově ohledně
projektu kanalizace Vašírov
6. Starosta dále informuje o probíhajících přípravách na rekonstrukci v budově ZŠ Lány
7. Na obci je k dispozici dotisk upraveného letáku Obec Lány – turistický průvodce
8. Bylo zahájeno další kolo jednání s Magistrátem města Kladna ohledně změny č. 1 Územního
plánu obce Lány
9. Návrh města Stochov na změnu katastrálního území – nová výstavba
10. Městský úřad Nové Strašecí, odbor výstavby vydal rozhodnutí ohledně Domova seniorů Lány
11. Probíhá úprava zeleně podél Bílé cesty, připravuje se projekt na rekonstrukci Bílé cesty
12. Diskuze
13. Veřejná zasedání zastupitelstva obce a schůzka spolků obce: středa 13. 2. 2019 od 18 hodin
salonek Nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

