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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 04.03.2013

Přítomen:

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

1) Žádost o odkoupení částí obecních pozemků v obci Hlavice – Ivana Jirků,
Jiří Vondřička, Dagmar Jírová
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy žádosti na odkoupení částí obecních
pozemků (příjezdové cesty budou zachovány):
145/11 o výměře 899 m2, k.ú. Hlavice
145/12 o výměře 319 m2, k.ú. Hlavice
Žádosti podaly: Ivana Jirků, Jiří Vondřička, Dagmar Jírová
Záměr obce Hlavice o odkoupení částí obecních pozemků byl vyvěšen na úřední desce
a uplynula zákonná lhůta na vyvěšení.
Po provedení zaměření výše uvedených pozemků a před zanesením do katastru nemovitostí
bude následovat opět zákonná lhůta na vyvěšení provedeného zaměření.
2) Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2013 O poplatku za komunální odpad
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy návrh obecně závazné vyhlášky
č.1/2013 O poplatku za komunální odpad.
Poslední vyhláška o poplatku za komunální odpad byla z roku 2009
Cena u popelnic se zvedá od 30 Kč do 50 Kč
Cena za pytle se zvedá o 30 Kč
Nová vyhláška bude platit od 20.03.2013
Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2013 O poplatku za komunální odpad viz. příloha
3) Ohrádky na odpad
Vzhledem k okolnosti, že do ohrádek na odpad se stále vkládá nepatřičný odpad,
bude upřesněna cedule na ohrádkách v tomto znění:
Ohrádka na odpad je určena:
□ Pro komunální odpad v označených pytlích Severočeských komunálních služeb.
Pytle je možno zakoupit na Obecním úřadu Hlavice.
□ Pro tříděný odpad – žluté pytle, které jsou určeny na plasty mimo PET láhve.
Pytle je možno vyzvednout na Obecním úřadu Hlavice.
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4) Projednání a schválení hospodářského výsledku
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice za rok 2012. (Jana Hajská)
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy vypořádání celkového hospodářského
výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice za rok 2012,
zisku ve výši 18.139,62 Kč (tj. zisku 135.062,72 Kč v běžném účetním období roku 2012
a započtení neuhrazené ztráty minulého období ve výši 116.923,10 Kč)
Celkový hospodářský výsledek – zisk roku 2012 ve výši 18.139,62 Kč bude převeden
do fondu rezerv základní a mateřské školy Hlavice na případné pokrytí ztráty.
5) Územní plán obce Hlavice
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Hlavice k projednání návrhu pokynů na úpravu
územního plánu proběhne dne 18.03.2013 po. v 18:00 na OÚ Hlavice
Bude se projednávat:
Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných
k veřejnému projednání územního plánu obce Hlavice.
Za účasti:
Mgr. Jan Jaksch Odbor hlavního architekta Magistrát města Liberec
Pořizovatel územního plánu.
6) Připomínky k prodeji obecních pozemků – František Pavlišta
V minulé době se obecní zastupitelstvo řídilo pravidlem – v žádném případě
neprodávat obecní pozemky. Nyní po zkušenostech s prodeji pozemků se dospělo k názoru,
že obecní zastupitelstvo bude přistupovat individuálně k prodeji obecních pozemků.
Musí se ale přistupovat zodpovědně případ od případu, se zvažováním důležitosti odkoupení
obecního pozemku a s písemným souhlasem majitelů všech sousedních pozemků a pozemků,
které budou tímto dotčené, tak aby se v budoucnosti mimo jiné vyhnula sousedských sporům.
7) Žádost o pronájem obecního bytu výhledově po Josefu Arltovi – Susková Gabriela
Dne 4.3.2013 byla zaevidována Žádost o pronájem obecního bytu
výhledově po Josefu Arltovi – Susková Gabriela
8) Vyrozumění ke stížnosti: ing.Josef Pytloun na Jan a Dana Čapkovi
Dne 3.3.2013 bylo zasláno panem ing. Janem Čapkem na OÚ Hlavice
Vyrozumění ke stížností pana ing. Josefa Pytlouna ze dne 1.2.2013 na obci Hlavice.
OZ Hlavice toto vyrozumění vzalo na vědomí.
Stížnost byla podstoupena Městskému úřadu Český Dub, který obci Hlavice vykonává
přestupkovou agendu na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy.
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9) Provozní řád pro společenskou místnost a provozní řád pro tělocvičnu
Provozní řády po vypracování a schválení se umístí :
Dočasně: na úřední desku obce Hlavice, Webové stránky obce Hlavice
Stále: Společenská místnost obce Hlavice a Tělocvična obce Hlavice
Příloha:
Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2013 O poplatku za komunální odpad.

Schůze OZ:
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva pro obce:
Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček se bude konat ve Společenské místnosti
dne 04.04.2013 čt. od 18:00 hod.

V Hlavici dne 04.03.2013
Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.

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

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

