Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 7. 10. 2019
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Karel Pleiner, Ing. Vít Rybář, Alena Hlavsová,
Ing. Vlastimil Hořejší, Martina Hořejší, Dagmar Krátká, Jana Drastilová
Omluveni: JUDr. Ernest Kosár, Petr Králíček
1. Kontrola jednotlivých bodů z posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce
2. Příprava jednotlivých bodů, které budou projednávány na veřejném zasedání zastupitelstva obce:
- Rozpočtová změna č. 5/2019
- Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene p.č. 26/19 v k.ú. Vašírov
- Schválení podání dotace s IROP – rekonstrukce hasičské zbrojnice
- Přijetí daru pro ZŠ Lány
- Nákup pozemku p.č. 26/42 v k.ú. Vašírov
- Nákup pozemku p.č. 26/37 v k.ú. Vašírov
- Žádost o příspěvek na provoz a souhlas s trvalou úpravou hodin pro veřejnost pobočky pošty
Partner v Lánech
3. Informace o rekonstrukci Polní cesty C1
4. Informace ke změně územního plánu č. 1, veřejné projednávání proběhne 20. 11. 2019 od 15.30
hodin na OÚ Lány
5. Informace o prodloužení kanalizačního řadu v ul. Lesní
6. Na příští poradě zastupitelstva obce se bude projednávat rozpočet obce pro rok 2020
7. Diskuze:
- M. Hořejší – ul. Lesní – zpevnění části cesty
- D. Krátká – 9. 11. 2019 od 16.00 hodin se koná Vítání rodin v Muzeu TGM
- J. Drastilová – informace o připravovaných akcích v obci, lampionový průvod, zjistit, zda
bude předávání ocenění Klobouk dolů, plán letního kina v roce 2020
- Vl. Hořejší – dotaz na rekonstrukci silnic a chodníků v ul. Berounská
- I. Píšová – Informace o schůzce s manažerem České pošty p. Boulou o novém nástupci
do lánské pobočky Pošty partner
- I. Píšová – Informace o plánované dotace na sběrný dvůr se společností Accon
- E. Kosár – návrh na Vyhlášku o zákazu podomního prodeje včetně výjimek
8. Veřejné zasedání zastupitelstva obce: pondělí 21. 10. 2019 od 18 hodin, 16. 12. 2019 od 18
hodin – salonek Nad Narpou Lány
9. Pracovní porada zastupitelstva obce: pondělí 11. 11. 2019 a 25. 11. 2019 od 19 hodin – OÚ Lány

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

