Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 6. 5. 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, Ing.
Vlastimil Hořejší
Omluveni: -1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva
2. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce budeme projednávat a schvalovat návrh na
bezúplatný převod (směnu) pozemků (komunikací) v k.ú. Lány a Vašírov od Krajské správy a
údržby silnic
3. Probíhá výstavba nového veřejného osvětlení v ul. Ječná a Sadová
4. Byla provedena instalace solárního veřejného osvětlení U Šubrta
5. Jednání s firmou Optimum Trade a další konkurenční firmou o možnosti úspory energií na VO
6. Rekonstrukce NN v ul. Berounská začne 13. 5. 2019
7. Na parkovišti K Betynce bude vybudováno nové kontejnerové stání
8. Informace J. Luska - dokončení slunečních hodin na budově II. stupně ZŠ po ukončení školní
docházky (21. 6.)
9. Informace o plánované změně katastrálního území – E. Kosár
10. Informace z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – převod pozemků 155, 156
v k.ú. Lány
11. Zápis z bezpečnostní prověrky HZS Středočeského kraje – na všech úsecích bez závad
12. Povodí Vltavy předalo pozemky po dokončení prací na Masarykově potoce
13. Probíhají stavební práce v ul. U Lipky
14. Domluvit schůzku s ředitelkou MŠ Lány po zápisu dětí do MŠ
15. Žádost o stavební povolení na Sběrný dvůr, hledat dotační programy na rok 2020 (vybavení)
16. Diskuze:
- E. Kosár – informace o Rockové NaKopanině v termínu 22. 6. 2019
- A. Hlavsová – opravené hřiště ve Vašírově, info o opravách – starosta
- D. Krátká – prosba o posekání trávy a osázení truhlíků ve Vašírově, na chodník u
kruhového objezdu vrátit odpadkový koš
- M. Hořejší – info o úpravách na stránkách obce pro plánovanou fotosoutěž
- Jana Drastilová – informace o připravovaných akcích (příprava májová veselice, letní
kino, gulášfest, kulinářský jarmark…)
17. Veřejné zasedání zastupitelstva obce: pondělí 10. 6. 2019 od 18 hodin – salonek Nad Narpou
Lány
18. Pracovní porada zastupitelstva obce: pondělí 27. 5. 2019 od 19 hodin – OÚ Lány

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

