Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 5. 4. 2019
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Jana Drastilová, Karel Pleiner, Ing. Vít Rybář,
JUDr. Ernest Kosár, Martina Hořejší, Alena Hlavsová, Dagmar Krátká, Petr Králíček
Omluveni: Ing. Vlastimil Hořejší
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – všechny body byly splněny
2. Příprava jednotlivých bodů na veřejné zasedání zastupitelstva obce:
- Schválení výběrového řízení: ulice U Kasáren, chodník ulice Berounská a infrastruktura
ZŠ Lány
- Projednání změny katastrálního území – informace E. Kosár
- Projednání podkladů na pořízení změny č. 1 Územního plánu obce (zkrácené řízení)
- Schválení věcného břemene s firmou ČEZ na pozemku par. č. 200/3 v k.ú. Lány
- Schválení výsledku hospodaření MŠ Lány za rok 2018
- Schválení příspěvku z rozpočtu obce za rok 2019
- Schválení zástupce obce na valnou hromadu VKM
- Projednání vstupu obce do Svazku měst a obcí VKM
- Schválení příspěvku na Zdravotní družinu ZŠ Lány
3. Proběhlo jednání s firmou Optimum Trade – informace o možnosti úspory energií (na veřejném
osvětlení v obci)
4. Domov seniorů Lány – informace
5. ČOV Vašírov – bylo zahájeno územní řízení na výstavbu ČOV ve Vašírově
6. Diskuze:
- I. Píšová – informace o schůzce se spolkem Mládež sobě o možnosti zajištění Rockové
NaKopaniny v termínu 22. 6. 2019. Budou žádat obec o mimořádnou dotaci na konání
akce
- Jana Drastilová – informace o připravovaných akcích (příprava májová veselice,
čarodějnic, gulášfest, kulinářský jarmark…)
- P. Králíček – 29. 3. 2019 proběhne dle zákona velká bezpečnostní prověrka HZS
Středočeského kraje
7. Rozdělení příspěvků na podporu aktivit spolků v obci Lány z rozpočtu obce na rok 2019 –
diskuze. Dále bude projednáno a schvalováno na VZ
8. Veřejné zasedání zastupitelstva obce: pondělí 15. 4. 2019 od 18 hodin – salonek Nad Narpou
Lány
9. Pracovní porada zastupitelstva obce: pondělí 6. 5. 2019 od 19 hodin – OÚ Lány

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

