Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 23. 5. 2022
Přítomni: Karel Sklenička, Karel Pleiner, Ing. Vlastimil Hořejší, Martina Hořejší, JUDr. Ernest
Kosár, Jana Drastilová, Ing. Vít Rybář, Ing. Ivana Píšová, Dagmar Krátká, Alena Hlavsová,
Petr Králíček
Omluveni: -1. Kontrola bodů z poslední pracovní porady zastupitelstva obce a veřejného zasedání
zastupitelstva obce
2. Starosta informuje o změně provozovny Pošta Partner. Na veřejném zasedání budeme
projednávat a schvalovat žádost o příspěvek na provoz provozovny
3. Na sběrném dvoře je nový kontejner na recyklované sklo
4. Byla podána žádost o dotaci na tepelné čerpadlo na akci vytápění I. stupně ZŠ Lány
5. Žádosti o změnu územního plánu byly zaslány na Mag. města Kladna – odbor územního
plánování
6. Starosta informuje o osazení značení zákazu vjezdu pro motorová vozidla na „Bílou cestu“
7. Starosta informuje o jednání ohledně dopravní obslužnosti
8. Návrh smluv na odkup budovy čp. 426 – informace o probíhajícím jednání. Na Katastru
nemovitostí je podán návrh na vklad zástavní smlouvy
9. Pro všechny zastupitele – na příští pracovní poradě zastupitelstva budou mít všichni připraveny
návrhy na využití prostor budovy čp. 426
10. Bude vyhlášeno výběrové řízení na rekonstrukci ul. V Chaloupkách
11. Byl podán stavební záměr na rekonstrukci ul. Sadová
12. Koncem měsíce září bude probíhat sochařské sympozium – materiál kámen (Kámen Ostroměř s.
r. o.)
13. DISKUZE:
14. I. Píšová – Letní koncert Chorus Laneum – 29. 6. od 19 hodin v lánském kostele, prosím info do
Lánského zpravodaje
15. D. Krátká, E. Kosár – úprava zeleně Vašírov
16. M. Hořejší – na zastávce ve Vašírově jsou rozbitá okna – prosí o opravu
17. M. Hořejší – informace o uzávěrce Lánského zpravodaje
18. P. Králíček – jak pokračují jednání o vybudování chodníku ve Vašírově
19. P. Králíček – žádá o značení parkování u Coopu a u rybníka
20. P. Králíček – žádá o opravu rozbité silnice u rybníka
21. J. Drastilová – informuje o instalování sloupků u dětského hřiště u rybníka
22. J. Drastilová – pozvánka na chystané kulturní akce
23. Pracovní porada zastupitelstva obce: 6. 6. 2022 od 19 hodin na OÚ Lány
24. Veřejné zasedání zastupitelstva obce: 13. 6. 2022 od 18 hodin sál Restaurace Narpa

Zapsala: Ivana Píšová

