Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 11. 10. 2021
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Vlastimil Hořejší, Martina Hořejší, JUDr. Ernest Kosár, Jana
Drastilová, Ivana Píšová, Dagmar Krátká, Petr Králíček, Karel Pleiner, Ing. Vít Rybář
Omluveni: Alena Hlavsová
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva obce
2. Stavební práce v obci:
- ČOV Vašírov – postupné napojování na kanalizace ve Vašírově, nyní je napojeno cca
60% občanů Vašírova. Probíhají drobné úpravy. Celkové náklady – přes 34 mil. Kč.
- Proběhla rekonstrukce asfaltových povrchů v ulici Polní, spojky ulic Za Školou.a Ke
Hřbitovu
- Na silnici č. II/236 byla ukončena výstavba chodníku mezi Slovankou a obcí Lány.
Součástí výstavby je nově vybudovaná autobusová zastávka. Obec Lány je na základě
Smlouvy o spolupráci s městem Stochov zapojena v této akci finanční výší 30 %
z celkové vynaložené částky
- Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice – slavnostním otevření hasičské zbrojnice
Lány, 1.10.2021. Dne 3.10.2021 proběhl Den otevřených dveří
3. Bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci fotbalových kabin. Rekonstrukce by měla být
financována dotací, která je již podána, a z rozpočtu obce
4. Finanční úřad stále provádí kontrolu obce u 4 dotací, které byly ukončeny
5. Byla zadána projektová dokumentace na rekonstrukci povrchů v ulicích v Chaloupkách a části
ulice Okružní. Souběžně bude provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace v režii
Středočeských vodáren Kladno
6. Velkoobjemové kontejnery na BIOODPAD ze zahrad – 22. – 24. 10. 2021. Mobilní svoz
nebezpečných odpadů – 6. 11. 2021
7. 8. 10. - 9.10. 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bez
problémů
8. Stále probíhá jednání s novým majitelem Hotelu Classic. Zatím čeká nový majitel na stanovisko
banky. Zhruba za měsíc by měly proběhnout další jednání o koupi bývalého nákupního centra
Dubina
Diskuze:
9. J. Drastilová – kulturní akce – Dýňořezání (16. 10.), Lampionový průvod (22. 10.) a příprava
dalších akcí
10. Pracovní porada zastupitelstva obce – 25. 10. 2021 od 19 hodin
11. Veřejné zasedání zastupitelstva obce: 8. 11. 2021 od 18 hodin – Salonek Restaurace Narpa Lány

Zapsala: Ivana Píšová

