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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 05.11.2012
Přítomen:

Omluven:

ing. Jiránek František, Kolomazník Lubomír, ing. Mikeš Zdeněk,
Pelinka Jiří, ing. Pytloun Josef, Pytloun Miroslav,
Mgr. Rolf Tomáš, Šenberk Josef
Najman Jaroslav

1) Rozpočtové opatření č.3 (úprava rozpočtu) Hajská Jana
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy
Rozpočtové opatření č.3 dle přílohy:
Celkový rozpočet po úpravách /rozpočtové opatření č. 3/,kterým se navyšuje rozpočet
celkem v příjmech i výdajích o 22.000,- Kč, činí 5.084.046,10 v příjmech a 5.084.046,10
ve výdajích / po zapojení účtu – 8114 (1.388.000,- Uhrazené splátky krátkodobých
půjčených prostředků) a + 8115 (1.020.687,30 Kč Finanční prostředky minulých let)
ve schváleném rozpočtu.
2) Žádost o vyjádření k plánované stavbě – p. Rejnart Viktor, Lesní 510/30, Liberec
OZ obce Hlavice se usneslo a schvaluje ( 7 členů pro, l se zdržel) žádost p. Rejnarta Viktora,
bytem Lesní 510/30, 460 01 Liberec o výstavbu zemědělské usedlosti pro chov ovcí,
včetně objektu pro bydlení na p.p.č. 386/1 v k.ú. Vápno v souladu se zákonem č. 183/2006 sb.
§ 18 a § 188a zákona o uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
3) Smlouva o výpůjčce č. VN/11754/ULB/2012 – část pozemku p.p.č. 182/1
Vybudováním dětského hřiště na pozemku státu, zastoupený Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových vznikl smluvní vztah.
Pozemková parcela číslo 182/1 o výměře 1 473 m2 (pozemková parcela na které je umístěno
pohostinství )
Předmětem výpůjčky je část pozemku výše uvedeného o výměře 32 m2 (na této části pozemku
je vybudováno dětské hřiště)
OZ obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy,
že souhlasí se smlouvou o výpůjčce:
Smlouva o výpůjčce č. VN/11754/ULB/2012 – část pozemku p.p.č. 182/1
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4) Smlouva o výpůjčce č. VN/11949/ULB/2012 – st.p.č. 149 v k.ú. Hlavice
Vybudováním tělocvičny v minulosti na pozemku státu, zastoupený Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových vznikl smluvní vztah.
Stavební parcela číslo 149 o výměře 627 m2 (stavební parcela, na které se nachází tělocvična)
Předmětem výpůjčky je výše uvedená stavební parcela (na této stavební parcele
je vybudována tělocvična)
OZ obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy,
že souhlasí se smlouvou o výpůjčce:
Smlouva o výpůjčce č. VN/11949/ULB/2012 – st.p.č. 149 v k.ú. Hlavice
5) Údržba komunikací v zimních měsících – výběr uchazečů
Nabídkového řízení se zúčastnily:
Sichrovský Jan Vápno
Bláha David Doleček
OZ se usneslo a schvaluje (6 členů pro, 2 se zdrželi) , že údržbu komunikací
v zimních měsících bude provozovat Sichrovský Jan, který předložil
v nabídkovém řízení nejlepší nabídku a bude s ním uzavřena dohoda
o zimní údržbě místních komunikací obce Hlavice pro zimní období roku 2012/2013.
7) Základní škola, tělocvična, Mateřská škola – topení
Po projednání otázky topení v ZŠ, tělocvičně a MŠ bylo doporučeno, že se bude topit
hnědým uhlím – kostka, na místo dosavadního černého uhlí.
Dále se bude muset zlepšit organizace topení a hledat nové úsporné řešení ve vytápění
ZŠ, tělocvičny a MŠ.
8) Oplocení dětského hřiště a obnovení plotu mezi základní školou a pohostinstvím.
2.7.2012 bylo na schůzi OZ dohodnuto následující:
1) Oplocení dětského hřiště rámovým pletivem 1 x 2 m v úpravě pozink.
Jeden vchod (branka) směrem od místního pohostinství
a druhý vchod (branka) směrem od školy.
2) Obnovení plotu mezi školou a místním pohostinstvím na stávající sloupky a sokl.
Provedení plotu bude běžné metrové potažené plastem v odstínu zeleném.
Ve výše uvedené době nebylo dětské hřiště provozováno. S odstupem času
a provozováním dětského hřiště se ukázaly některé aspekty, které vedou
k přehodnocení návrhu oplocení.
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1) Upustit od oplocení dětského hřiště z důvodů:
a. Dětské hřiště by mělo být snadno přístupné.
b. Oplocením se nezabrání od znečisťujících vlivů. (psy,kočky atd.)
c. Údržba dětského hřiště a přilehlého okolí by byla náročnější.(sekání trávy atd.)
d. Vzhledově by nepůsobilo dobře mít na malém prostranství dva ploty.
e. Pro členitý a svahovaný terén by pod rámovým pletivem musel být
odstupňovaný betonový sokl, který by nepůsobil vzhledově dobře
a cena by se navýšila přibližně na trojnásobek původní ceny.
2) Obnovení plotu mezi školou a místním pohostinstvím na stávající sloupky a sokl
uskutečnit na jaře roku 2013. V zimních měsících provést přípravu.
Provedení plotu bude běžné metrové potažené plastem v odstínu zeleném.
V souvislosti s tímto oplocením se bude též řešit vybudování propojovacího chodníku
mezi Společenskou místností a Kampeličkou.
Vzhledem ke snížené finanční náročnosti (neoplocení dětského hřiště)
se může klást větší důraz na kvalitu a provedení plotu mezi školou a pohostinstvím.
Po konzultaci se zainteresovanými stranami, upřesnění a schválení OZ se může přistoupit
k realizaci oplocení.
10) Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.p.105/10 v k.ú. Vápno
Jiří Duda, Tomáš Přistoupil
Po vyvolaném místním šetření dne 14.10.2012 bylo rozhodnuto, že vzhledem
k nevyřešeným vlastnickým vztahům (Jiří Duda není vlastníkem nemovitosti, která sousedí
s předmětným pozemkem) se žádost projednávaná již na schůzi 1.10.2012 odkládá.
Zastupitelé obce Hlavice rozhodli, že do vyřešení vlastnických vztahů pana Dudy,
bude obecní pozemek č. 105/10 rozdělen na dva stejné díly, které si Jiří Duda
a Pavlína Machačová pouze pronajmou.
11) 1. rozsvícení vánočního stromečku dne 2.12.2012 (1.adventní neděle)
Byly dohodnuty veškeré body přípravy této akce.
12) Hřbitov – odvážení odpadků
Stále diskutovaný problém ohledně umístění a odvážení odpadu ze hřbitova
se bude průběžně řešit.
Schůze OZ:
Příští pravidelná veřejná schůze OZ dne 03.12.2012 po. 18:00 hod.
V Hlavici dne 05.11.2012
Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.
................................
Starosta: Miroslav Pytloun

................................
Místostarosta: ing. František Jiránek

