Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 2. 8. 2021
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Vlastimil Hořejší, Martina Hořejší, JUDr. Ernest Kosár, Jana
Drastilová, Ing. Vít Rybář, Ivana Píšová, Dagmar Krátká, Petr Králíček, Karel Pleiner, Alena
Hlavsová
Omluveni: -1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé porady a veřejného zasedání zastupitelstva
2. Stavební práce v obci:
- ČOV Vašírov – proběhla kolaudace – vše v pořádku. Dodělávají se poslední úpravy okolí
ČOV, od 9. 8. 2021 se mohou obyvatelé Vašírova postupně připravovat na připojení na
ČOV, jsou dokončeny veškeré povrchy, 25. 8. 2021 je finální termín dokončení všech
prací.
- Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice – 17. 8. 2021 – kolaudace stavby. Možné
přípravy na slavnostní otevření a den otevřených dveří – 3. 10. 2021
- Rekonstrukce sběrného dvora Lány – diskuze – co s pneumatikami, nové otevírací hodiny
SD
3. Hala Rynholec – informace o tom, že akce stále běží. Obec Lány odeslala negativní stanovisko
na Středočeský kraj.
4. J. Gruber ukončil působení jako zaměstnanec obce. Nový zaměstnanec – p. Nováček. Na konci
měsíce srpna nastoupí M. Lomberský
5. Ve druhé polovině srpna dokončí firma Klika & Dvořák chodník před budovou II. stupně ZŠ Lány
6. Bude vypsáno výběrové řízení na opravy asfaltů v obci
7. Informace k výstavbě chodníku na Slovance – Stochov získal dotaci na výstavbu ze SFDI
8. Byla dokončena projektová dokumentace na opravu kabin na fotbalovém hřišti. V příštím roce
můžeme žádat o dotaci na rekonstrukci
9. Na WEB obce dodat nové info o SD
10. Informace o poničení cesty za zámkem v důsledku velkých dešťů, opravy provede Povodní
Vltavy
Diskuze:
11. P. Králíček – veřejné WC v hasičské zbrojnici – zajistí Píšová (I. Drábková?)
12. V. Rybář – informace o „Bílé cestě“ – starosta podal informaci o místním šetření
13. J. Drastilová – pozvánka na kulturní akce, informace o připravovaných akcích, informace o
revizní kontrole na dětském hřišti a cenových nabídkách (bude zastupitelům dodáno na maily)
14. E. Košár – informace Rynholec – hala u Rynholce
15. Pracovní porada zastupitelstva obce: 30. 8. 2021 – 19 hodin, OÚ Lány
16. Veřejné zasedání zastupitelstva obce: 13. 9. 2021 od 18 hodin – Salonek Restaurace Narpa Lány

Zapsala: Ivana Píšová

