Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 11. 1. 2016
Přítomni: Karel Sklenička, Jana Drastilová, Ing. Oldřich Polášek, Karel Pleiner, Ing. Ivana
Píšová, Ing. Vlastimil Hořejší, JUDr. Ernest Kosár, Dagmar Krátká
Omluveni: Roman Havelka, Jiří Luska
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – všechny úkoly byly
splněny
2. Probíhají přípravy plesu obce. Vše je zajištěno. Do středy 20. 1. je možnost donést tombolu
do muzea T. G. M. Přípravu plesu (občerstvení, květiny, příprava stolů…) má na starosti I.
Píšová (starosta je mimo obec)
3. Na obec přišel dopis od České pošty se záměrem Pošty Partner. Bližší informace o celém
projektu osobně sdělí manažer České pošty na schůzce se starostou a místostarostou.
4. Informace ohledně MAS Svatováclavsko – je již plně standardizována a byla podána
Integrovaná strategie území MAS ke schválení na MMR.
5. Granty ze Středočeského kraje – budeme připravovat žádost o grant z FROM na ulici Školní.
Dále je možnost žádost grant na Kulturu (případný návrh dodá R. Havelka) a hasiče. Musí
projít veřejným zastupitelstvem – mimořádné VZ ke schválení žádostí bude 25. 1. 2016 na
OÚ
6. Byla podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na dokončení chodníku
v Zámecké ulici ke kruhovému objezdu na Slovanku
7. Informace ohledně znovu otevření můstku na Slovance. Dokončují se práce pod můstkem,
v místě stavby bude omezení rychlosti
8. Starosta informuje o možnosti dokončit chodník za opraveným můstkem na Slovance na
konec katastrálního území obce Lány. Je problém s tím, že pás podél silnice (cca 260 m2) je
v našem katastru, ale je majetkem města Stochov. Starosta již předběžně jednal s městem
Stochov o možném odkoupení pozemku, bude zaslán dopis na MÚ Stochov.
9. Inventury obce nutno dokončit do 15. 1. 2016
10. Starosta informoval, že se do hasičské zbrojnice bude dávat nový plynový kotel.

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

