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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 03.01.2011
Přítomen:

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

1) Plán rozvoje obce na čtyřleté období – ing. Suchomel
□ Navrhuje zpracování plánu rozvoje obce na čtyřleté období za cenu 25000 Kč
ve formě ankety a následné zpracování do uceleného plánu.
Ing.Suchomel provede vyhodnocení ankety s přihlédnutím
na trendy a dotační tituly.
□ OZ se usneslo a všemi přítomnými členy hlasovalo,
(pro 6 členů, proti 0 členů, zdrželi se 2 členi) že souhlasí
s provedením Plánu rozvoje obce na čtyřleté období od pana Ing.Suchomela
v ceně 25000 Kč

2)Neproplacená faktura ze dne 4.1.2010 na 333000 Kč za cenu projektu:
□Projekt nástavby nad hospodou a společenským centrem – investice za 18 mil.Kč.
Projekt zpracovala firma Inpos s vedoucím projektu Ing. Braun Libor – jednatel firmy
s tímto závěrem:
Trvá na proplacení faktury v plné výši. (bez sankcí)
Úhrada po jednání s ing. Braunem bude provedena ve splátkách max. do tří let,
nebo jednorázovém proplacení faktury za výhodnějších podmínek pro obec.
□Chyba se stala v tom, že projekt musel být vypracován v krátkém čase
a proto se oboustranně chybovalo! (nebyla vyhotovena smlouva o dílo,
nebyly sepsány podmínky, nebyla vypracována studie atd.)
□ OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy,
že bude jednáno o splátkách rozložených do dvou až tří let,
nebo o jednorázovém proplacení faktury za výhodnějších podmínek pro obec.

3)Územní plán:
OZ rozhodlo o dalším pokračování v realizaci ÚP.
Bude vyvoláno jednání s Mgr.Jakschem na pokračování tohoto ptrojektu.
ÚP je minimálně na 20 až 30 let a je jeden z hlavních podkladů pro rozvoj obce
a z tohoto titulu se odvíjí důležitost a cena ÚP tj. 388000 Kč,
□Jít cestou aby jsme dostali co největší částku s dotací:
Pokud bude vyhlášen dotační titul v září 2011, můžeme dostat dotaci 100000 Kč.
Pokud bude vyhlášen dotační titul v říjnu z EÚ, můžeme dostat dotaci 70% z celkové
dotace. (nesmí být souběh)
Prozatím se podílet na dokončení přípravných podkladů pro ÚP. (dokončení únor 2011)
□ OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy,
že se bude pokračovat v realizaci ÚP.
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4)Úřední desky: (uzamykatelné) (cena 33000 Kč)
Umístění: Hlavice a Vápno
Úřední deska – Hlavice: za umísťování dokumentů na ÚD zodpovídá Jiránek František
Úřední deska – Vápno: za umísťování dokumentů na ÚD zodpovídá Najman Jaroslav
Dle objednávky měly být dodány v listopadu 2010.
Po upozornění budou dodány v lednu 2011.

5)Melichar Jan:
Bylo doručeno Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu Hlavice
pod č.j. 344/10 ze dne 14.12.2010
Bude podstoupeno právníkovi k dalšímu řízení.

6)Dlužné nájmy:
Byly projednány dlužné částky za nájemné.

7)Hasičská zbrojnice – Zabezpečovací zařízení
□Byla navržena montáž elektronického zabezpečovacího zařízení do celého objektu
hasičské zbrojnice.
□OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy,
že do celého objektu hasičské zbrojnice bude instalováno elektronické zabezpečovací
zařízení.

8)Opěrné zdi – Hlavice, Lesnovek
□Po provedení položkového rozpočtu dle faktur k 20.12.2010 bylo konstatováno,
že k výše uvedenému datumu bylo proinvestováno již 307000 Kč
□Opěrná zeď – Strnadová:
(délka 14m max.výška 0,5m)
Opěrná zeď – Mateřská školka: (délka 13m max.výška 0,5m)
Opěrná zeď – Pytloun Josef:
(délka 50m max.výška 2,0m)
Opěrná zeď – Lesnovek:
(délka 24m max.výška 1,5m)
□Pro dokončení je hlavní zásadní položka: horní ukončení opěrných zdí věncem
Kolomazník Lubomír spočítá do příštího pravidelného zasedání OZ informativní cenu
průběžného metru věnce.
Dle závěru, OZ rozhodne variantu ukončení opěrných zdí stříškou nebo věncem.

9)Vlek za traktor, který byl umístěn ve skladu OÚ v hasičské zbrojnici
Pan Pytloun Josef přinesl doklad o vlastnictví tohoto vleku za traktor.

10)Notebook – Pan Pytloun Josef
□Byla předložena panem Pytlounem Miroslavem Smlouva o zápůjčce uzavřená mezi
Sdružení obcí Podještědí, svazek obcí, Proseč pod Ještědem 46343
zastoupený předsedou svazků Josefem Kamenským
a obec Hlavice, Hlavice 46348 zastoupená starostou panem ing.Josefem Pytlounem
na užívání HV získaný v projektu LEADER ČR 2006.
Jedná se o notebook s brašnou v ceně 21621 Kč.
□Vyjádření pana Josefa Pytlouna. Notebook byl již vyřazen a určen pro moji potřebu.
Bude předložen Vyřazovací protokol.

Zápis

Hlavice

Strana 3 (celkem 3)

11.1.2011

11)Protahování v zimních měsících – pan Nedvěd Jaroslav – Lesnovek
Protahování soukromé cesty.
Pouze dohoda mezi: Nedvěd Jaroslav a Straka Miroslav

12)Protahování v zimních měsících – Zahať směr Vrtky
Bude protahováno pouze o víkendech (pátek až neděle)

13)Provedení inventury roku 2010
Inventurní komise:
Kontrolní výbor tj. Pelinka Jiří, Pytloun Josef a Šenberk Josef
Starosta a místostarosta.
Inventura bude provedena dne 10.01.2010 po. 13:00 hod.

Schůze OZ
Příští pravidelná schůze OZ dne 07.02.2011 po. 18:00 hod.

V Hlavici dne 03.01.2011
Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.

..................................
Starosta: Miroslav Pytloun

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

