Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 17. 8. 2020
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Karel Pleiner, Ing. Vlastimil Hořejší, Martina
Hořejší, Dagmar Krátká, Petr Králíček, Alena Hlavsová
Omluveni: JUDr. Ernest Kosár, Jana Drastilová, Ing. Vít Rybář
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Kontrola jednotlivých bodů z minulé porady
Informace – stavební práce ČOV Vašírov, práce pokračují dle harmonogramu prací
Informace o akci Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice – proběhlo předání staveniště
KSÚS Středočeského kraje zahájila opravy ul. Berounská a ul. Lesní a dále úsek mezi obcemi
Lány a Ploskov v termínu od 12. do 31. 8. 2020. Stavební práce provádí společnost EUROVIA
CS, a. s.
Byl dokončen vjezd k jídelně u II. stupně ZŠ Lány
Obec získala dotaci od MŽP na projekt „Sběrný dvůr v obci Lány“. Na VZ bude projednáváno a
schvalováno poskytování poradenských služeb (dotační management, organizace veřejné
zakázky) na tento projekt firmou ACCON managers & partners, s. r. o.
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti
Na VZ bude dále schvalováno:
- Nákup nové multikáry
- Převod finančních prostředků - MŠ Lány
Informace MUDr. Volf – od 17. 8. 2020 zrušil ordinaci v Lánech. V novém čísle Lánského
zpravodaje vyjde článek pro občany o možnosti přihlášení k MUDr. Jiříčkové
Ministerstvo financí poskytlo obci prostřednictvím Středočeského kraje jednorázový nenávratný
neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů
obci v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu. Výše příspěvku – 1.250 Kč na
obyvatele
Diskuze:
I. Píšová - firma Tesárek Kladno (p. Přibyl František) od roku 2021 bude zajišťovat pravidelnou
revizi a opravy na dětském hřišti u Židovského rybníka v Lánech. Ve Vašírově pouze písek na
pískovišti, revize a opravy – zůstává firma Antoš
M. Hořejší – Lánský zpravodaj vyjde dřív kvůli představení nové praktické lékařky
P. Králíček – prosba o instalaci dopravního značení u dětského hřiště v Lánech, není možnost
projekt s hasičskou technikou
Pracovní porada zastupitelstva obce: 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

