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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 04.02.2013
Přítomen:

Omluven:

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

1) Tělocvična
Jakub Pytloun a Petr Sviták přednesly na zastupitelstvu nespokojenost se zapůjčováním
tělocvičny a estrádiště mládeži.
Výše uvedený problém vznikl vzhledem k nevhodnému chování mládeže
při předešlých akcích.
Veškeré otázky jim byly zodpovězeny a vyvráceny pochybnosti o tom,
že na mládež v obci Hlavice se hledí jinak než na ostatní obyvatelé obce.
Díky výše uvedeným osobám Obecní úřad Hlavice vypracuje provozní řád tělocvičny
a společenské místnosti, kterým se bez rozdílu budou řídit všichni,
kteří budou žádat o zapůjčení jak tělocvičny tak i společenské místnosti.
Estrádiště se bude řídit podmínkami viz. bod. 10 Hasiči (SDH)
Na OÚ se bude vést evidence provozu tělocvičny a společenské místnosti.
Do příští pravidelné veřejné schůze OZ dne 04.03.2013 vypracovat
provozní řád – manuál pro tělocvičnu.
V provozním řádu budou mimo jiné zahrnuty tyto náležitosti:
□ Budou rozlišeny pravidelné akce, které si bude i nadále řídit škola
a individuální akce, které si bude řídit obecní úřad a provádět kontrolu.
□ Každá zodpovědná osoba (osoba, která si převezme klíče od tělocvičny)
se seznámí s provozním řádem.
□ Vždy obě dvě strany musí mít jasno v termínu začátku a ukončení akce,
které prostory a za jakým účelem se budou využívat
a způsobu předávání klíčů pro vstup do tělocvičny a odevzdávání klíčů po akci.
2) Petice – Nedvěd Jaroslav
Pan Nedvěd Jaroslav přednesl návrh Petice na negativní postoj naši vlády
k určitým aktuálním problémům.
Bylo konstatováno, že tak veliký rozsah práce není vhodný pro obec Hlavice
a bylo doporučeno aby se pan Nedvěd Jaroslav obrátil na některou z politických stran,
nebo na sdružení, kde může nalézt větší zázemí pro tento úkol.
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3) Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a o právu stavby: IV-124010810 Lbc, Hlavice – KNN pro OM Havelka
Jedná se o uložení nového kabelu NN, napojení na stávající kabelové vedení NN u skříně R7.
k objektu pro obhospodařování okolních zemědělských ploch v obci Hlavice
na pozemku 204/3, který je ve vlastnictví JUDr. Martina Havelky,
Ruprechtická 1335, Liberec 1.
OZ se usneslo a odhlasovalo všemi přítomnými členy, že předběžně souhlasí
se žádostí o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a o právu stavby: IV-124010810 Lbc, Hlavice – KNN pro OM Havelka.
4) Žádost o schválení mimořádné odměny – ing. Romana Pytlounová
OZ se usneslo a odhlasovalo všemi přítomnými členy, že souhlasí s mimořádnou odměnou
pro ředitelku ZŠ a MŠ ing.Romanu Pytlounovou.
5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Knihovna Liberec
OZ se usneslo a odhlasovalo (7 pro, 1 zdržel,)
o poskytnutí finančního příspěvku Krajské vědecké knihovně v Liberci ve výši 7.000 Kč
na nákup knih do místní knihovny obce Hlavice.
6) Oznámení o nálezu neznámého vlastníka pozemků na katastrálním území
Hlavice a Vápno – Sdružení MEZE.CZ, o.s.
Dopisem ze dne 8.1.2013 MEZE.CZ, o.s. bylo oznámeno, že na katastrálním území
Hlavice a Vápno se nachází pozemky, které nemají vlastníka.
Tento dopis a seznam příslušných pozemků bude vyvěšen na úřední desce
a webových stránkách obce Hlavice.
7) Inventarizace majetku obce Hlavice k 31.12.2012 – Jana Hajská
Obecním zastupitelstvem byly projednány výsledky
fyzické a dokladové inventarizace majetku obce Hlavice k 31.12.2012.
Nebyly shledány rozdíly ve fyzické a dokladové inventarizaci.
Inventarizace probíhala od 17.12.2012 do 21.1.2013.
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8) Velikonoční zábava
Pan Jiránek František podal informace ohledně Velikonoční zábavy.
Velikonoční zábava by se uskutečnila v pá. 29.03.2013, nebo v so. 30.03.2013
v tělocvičně obce Hlavice.
Hudba: Trhák, pan Petrlák Miroslav
Bylo konstatováno, že ve Všelibicích na výše uvedený termín
není plánovaná žádná společenská akce.
(Všichni členové zastupitelstva souhlasily)
9) Náklady na elektřinu
Pan Mikeš Zdeněk potvrdil snížení nákladů na elektřinu po kontrole ročních vyúčtování
po přechodu na výhodnější distribuční tarify u estrádiště, společenské místnosti a hasičárny
o téměř 7 tis. Kč ročně bez DPH.
U estrádiště navrhuje navíc přechod na distribuční sazbu C01d ze sazby C02d,
což ročně navíc ušetří cca 700 Kč. Zařídí Jiří Pelinka
10) Hasiči (SDH)
Pan Mikeš Zdeněk navrhl přesun nákladů souvisejících s estrádištěm, které SDH spravuje,
převést z obce na SDH – jedná se o pojištění nemovitosti a náklady na elektřinu
(celkem cca 5 tis. Kč ročně). ( 2 členové pro, 6 členů proti)
Bylo potvrzeno zachování stávajícího režimu, tj. že SDH bude nadále využívat
a udržovat estrádiště a bude rozhodovat o tom, komu a za kolik estrádiště pronajme.
Vzhledem k okolnosti, že vlastníkem estrádiště je obec Hlavice, měla by se dodržovat
informovanost ohledně úprav estrádiště a akcí pořádané v tomto objektu.
11) Stížnost: ing.Josef Pytloun na Jan a Dana Čapkovi
Stížnost bude podstoupena Městskému úřadu Český Dub, který nám vykonává
přestupkovou agendu na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy.

Schůze OZ:
Příští pravidelná veřejná schůze OZ dne 04.03.2013 po. 18:00 hod.
V Hlavici dne 04.02.2013
Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.

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

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

