Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 20. 7. 2020
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Karel Pleiner, Ing. Vít Rybář, Ing. Vlastimil
Hořejší, Martina Hořejší, Dagmar Krátká, Petr Králíček, Jana Drastilová, Alena Hlavsová
Omluveni: JUDr. Ernest Kosár
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Kontrola jednotlivých bodů z minulé porady
Kontrolní a finanční výbor provedl plánované kontroly (Základní škola, Obecní úřad). Bez výhrad
Informace o změně Územního plánu č. 1 (5. 8. 2020 – nabytí právní moci)
Ředitelka ZŠ žádá o mimořádné navýšení rozpočtu ZŠ – bude projednáno na VZ
Informace o úpravě vjezdu k budově ZŠ (z ul. U Špýcharu)
Informace – stavební práce ČOV Vašírov
Informace o akci Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice
Byl proveden rozbor vody v Židovském rybníku po úhynu většího počtu ryb, čekáme na výsledku
rozboru
Byla podepsána smlouva s novou praktickou lékařkou MUDr. Jiříčková, která nastoupí do
ordinace po MUDr. Volfovi od 1. 10. 2020 (ukončení smlouvy s MUDr. Volfem 7/2020)
Starosta informuje o financích a plnění rozpočtu 2020
Diskuze:
I. Píšová - předběžné zjištění možného svozu BIO odpadu pro domácnosti (hnědé popelnice),
zařizuje firma AVE (pro obec bezplatně, svozy hradí občané, kteří mají o svoz zájem, smlouva
pouze dodatek ke smlouvě). 140l nádoba – 1.430 Kč bez DPH vč. ročního pronájmu nádoby, 240
l nádoba – 1.768 Kč bez DHP vč. ročního pronájmu nádoby. Bude projednáno v podzimních
měsících
A. Hlavsová - info z provedené kontroly v ZŠ a MŠ, kterou provedl Kontrolní výbor – bez výhrad
K. Pleiner – dotaz na rekonstrukci ul. Berounská – rekonstrukce pravděpodobně od 17. 8. 2020.
Dále bude následovat ul. Lesní
M. Hořejší – do 25. 8. 2020 doručit všechny články do zářijového Lánského zpravodaje. Velký
článek o nové p. doktorce – nabídne přímo MUDr. Jiříčkové
V. Rybář – obeslal všechny majitele pozemků, kteří provedou úpravu zeleně dle obecní vyhlášky
J. Drastilová - příprava kulturních akcí – info
- nabídka od firmy Tesárek Kladno (p. Přibyl František) na roční kontroly na
hřišti v Lánech a ve Vašírově. Tato firma letos zajišťovala písek na pískoviště
na dětském hřišti u Židovského rybníka. Zajistí – I. Píšová
Pracovní porada zastupitelstva obce: 17. 8., 31. 8. 2020 od 19 hodin - OÚ
Veřejné zasedání zastupitelstva obce: 14. 9. 2020 od 18 hodin v salonku nad Narpou

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

