Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 10. 5. 2021
Přítomni: Karel Sklenička, Karel Pleiner, Ing. Vlastimil Hořejší, Martina Hořejší, Petr
Králíček, JUDr. Ernest Kosár, Jana Drastilová, Ing. Vít Rybář, Ivana Píšová, Alena Hlavsová,
Dagmar Krátká
Omluveni: -1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé porady a veřejného zasedání zastupitelstva obce
2. Informace COVID 19 v obci
3. Stavební práce v obci:
- Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice – pokračuje dle harmonogramu prací
- ČOV Vašírov – dodělání technologií a čerpadel, fasády a venkovních úprav. Příprava na
opravu komunikací
- Rekonstrukce sběrného dvora Lány – práce probíhají dle harmonogramu
4. Starosta informuje o možnosti nákupu traktůrku (šíře cca 1,2m) nejen na zimní údržbu. Společně
se starosty obce Tuchlovice a Kačice proběhla návštěva 3 firem. Předpokládaná cena cca 1mil.
Kč včetně příslušenství
5. P. Králíček – zajištění cyklosprintu dne 28. 8. 2021
6. FÚ Kladno provádí kontrolu dotací obce Lány
7. Proběhla schůzka s p. Matesovou, majitelkou fary a jednatelkou firmy, která koupila pozemek po
bývalém Hubertusu
8. Probíhá jednání o možnosti odkupu bývalého areálu KSÚS na Slovance (společně s obcemi MAS
Sv.). Možnost využít v budoucnu jako třídírnu a likvidace odpadů apod.
9. 3 žádosti o odprodej pozemků – E. Kosár
10. Informace o možnosti zřízení boxů od firmy Zásilkovna, schůzka proběhne ve středu
11. Schůzka se starostou obce Rynholec – velký provoz automobilů na Bílé cestě
Diskuze:
12. A. Hlavsová – ve středu proběhne kontrola MŠ a ZŠ Lány – kontrolní výbor
13. P. Králíček – žádost o pronájem bývalé lékárny ke komerčním účelů. E. Kosár – momentálně
ještě stále provádíme kroky k provozování lékárny. Pokud nevyjde ani spolupráce s Českou
komorou lékárníků, doporučujeme vyčkat a tento prostor ponechat pro potřeby např. ZŠ
14. P. Králíček – probíhá očkování lánských hasičů
15. J. Drastilová – firma Antoš připraví cenovou nabídku na herní prvky na dětském hřišti
16. J. Drastilová – výhled na pořádání kulturních akcí – Májová veselice za těchto podmínek
neproběhne, pouze bude výzdoba náměstí (nazdobené břízy)
17. J. Drastilová – žádost o zřízení zábrany u Bistra pod branou, velký nápor dětí, velká frekvence
automobilů v ul. Berounská
18. J. Drastilová – informace (vše bylo vytištěno i v Lánském zpravodaji) o možnosti testování dětí
v ZŠ PCR testy namísto testy antigenními
19. D. Krátká – dárky pro žáky 9. třídy a budoucí prvňáčky (bude objednáno)
20. D. Krátká – dotaz na kamerový systém na hřbitově – momentálně kamerový systém není,
počítáme s kamerami v budoucnu
21. M. Hořejší – informace z redakce Lánského zpravodaje
22. M. Hořejší – další možný zájemce na lánskou lékárnu (zjistit více informací)
23. E. Kosár – během týdne dostanou všichni zastupitele do mailů žádosti o dotace od místních
spolků. Bude projednáno na příští pracovní poradě zastupitelstva
24. E. Kosár – firma Úprava zeleně Kladno provede další rekonstrukce a úpravy zeleně a
květinových záhonů u DPS. Objednat nové lavičky
25. Pracovní porada zastupitelstva obce: 31. 5. 2021 – od 19 hodin – OÚ Lány
26. Veřejné zasedání zastupitelstva obce: 14. 6. 2021 od 18 hodin – místo konání bude upřesněno

Zapsala: Ivana Píšová

