Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 24. 5. 2021
Přítomni: Karel Sklenička, Karel Pleiner, Ing. Vlastimil Hořejší, Martina Hořejší, JUDr. Ernest
Kosár, Jana Drastilová, Ing. Vít Rybář, Ivana Píšová, Alena Hlavsová, Dagmar Krátká
Omluveni: Petr Králíček
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé porady
2. Stavební práce v obci:
- Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice – pokračuje dle harmonogramu prací
- ČOV Vašírov – instalace technologií, nová fasáda, úprava vnějších prostor
- Rekonstrukce sběrného dvora Lány – práce probíhají dle harmonogramu
3. Firma Klika & Dvořák – položení asfaltu u ZŠ, v létě, po ukončení školní docházky budou práce
dokončeny
4. Nákupu traktůrku nejen na zimní údržbu - po konzultaci s ostatními starosty obcí MAS
Svatováclavsko je nejlepší traktor od japonského výrobce Kubota – servis v Jenči, nejlepší
parametry, cca o 30 tis. Kč dražší než ostatní nabídky. Bude vypsáno výběrové řízení
5. Proběhla schůzka s manažerkou firmy Zásilkovna.cz. Box od firmy Zásilkovna bude umístěn u
autobusové zastávky na Masarykově nám. Napájení solárním panelem
6. FÚ Kladno provádí kontrolu dotací obce Lány
7. 3 žádosti o odprodej pozemků – E. Kosár
8. Schůzka se starostou obce Rynholec – velký provoz automobilů na Bílé cestě. Možnosti snížení
provozu na Bílé cestě bude zajišťovat obec Rynholec a informovat obec Lány
9. Žádosti spolků o přidělení dotací pro rok 2021 – informace a diskuze. Bude dále projednáváno a
schvalováno na Veřejném zasedání zastupitelstva obce
Diskuze:
10. A. Hlavsová – informace ohledně oprav komunikací ve Vašírově. Informace ke stavbě haly pod
Vašírovem (spadá pod obec Rynholec)
11. M. Hořejší – v červnu vychází poslední Lánský zpravodaj před letními prázdninami,
uzávěrka 25. 5. 2021
J. Drastilová – informace k PCR testování na ZŠ, informace o akcích – Májová veselice
neproběhne, pouze bude divadlo pro děti
12. Veřejné zasedání zastupitelstva obce: 14. 6. 2021 od 18 hodin – Salonek Restaurace Narpa Lány

Zapsala: Ivana Píšová

