Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 29. 3. 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
2. Příprava bodu na Veřejné zasedání zastupitelstva obce:
- Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku obce Lány za rok 2020
- Schválení účetní závěrky za rok 2020 ZŠ Lány
- Schválení účetní závěrky za rok 2020 MŠ Lány
- Rozpočtová změna č. 2/2021
- Schválení strategického plánu obce Lány na období 2021 – 2030
- Schválení záměru prodeje pozemku par. č. 795/7 v k.ú. Lány
- Schválení záměru prodeje pozemku par. č. 192/18, 792/10 v k.ú. Lány
- Schválení záměru vydržení pozemku par. č. 177/18 v k.ú. Lány
- Schválení žádosti o podporu provozu Linky bezpeční z.s.
3. Informace COVID 19 v obci
4. Stavební práce ČOV Vašírov, práce pokračují se čtrnáctidenním zpožděním díky COVID 19 i
počasí. Harmonogram oprav komunikací ve Vašírově
5. Informace o akci Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice. Příprava výběrového řízení na
vybavení hasičské zbrojnice
6. Informace o akci Rekonstrukce sběrného dvora Lány – předání staveniště 6. 4. 2021. Od soboty
3. 4. 2021 bude již v provozu náhradní místo pro kontejnerové stání v části areálu Hotelu Classic
7. Úprava oploceného dvoru pod fotbalovým hřištěm
8. Informace k záměrům prodeje a vydržení pozemků v k.ú. Lány (na VZ)
9. Ukončení provozu Lékárny Lány. Bohužel nikdo neprojevil o další provoz lékárny zájem
10. Jednání s firmou Eurovia o rekonstrukci parkoviště u ul. Berounská (pod prodejnou COOP)
11. Byla provedena oprava pomníku rudoarmějcům (Paraplíčka)
12. Jednání o projektové dokumentaci na rekonstrukci fotbalového areálu (projekt Ing. Kamil Hladký)
13. Informace o přechod u obchvatu u Lesní správy – dopravní opatření (snížení rychlosti a další
dopravní značení příp. tabule), vodorovné značení. Klasický osvětlený přechod nemůže být
14. Diskuze – Strategický plán obce Lány na období 2021 - 2030
15. Informace k výstavbě haly – Rynholec
16. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí z.s.
17. Informace k finančnímu auditu – audit bez výhrad
Diskuze:
18. K. Pleiner – stížnost na ordinaci lánského zubaře
19. D. Krátká – Vítání občánků
20. I. Píšová – zastávka v ul. Lesní – zatím nebudovat další zastávku, pouze zajistit vývěsku jízdních
řádů
21. E. Kosár – úprava parčíku u DPS, domluvit s firmou Dudášik
22. Veřejné zasedání zastupitelstva obce: 12. 4. 2021 od 18 hodin sokolovna Lány

Zapsala: Ivana Píšová

