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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 04.04.2013
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva pro obce:
Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček
Společenská místnost

Přítomen:

Omluven:

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

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Zpráva o činnosti obce v roce 2012
Výsledky hospodaření obce v roce 2012
Návrh a schválení rozpočtového výhledu na období 2014–2015
Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2013
Plán – činnost obce v roce 2013
Různé, diskuse, závěr

1) Zahájení
Starosta obce Hlavice zahájil Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
pro obce: Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček
2) Zpráva o činnosti obce v roce 2012
Starosta obce Hlavice přednesl zprávu o činnosti obce v roce 2012: (ve stručnosti)
☼ Územní plán (je již ve schvalovacím řízení)
☼ Zřízení ohrádek na odpady. Zvýšení a upřesnění jejich využití.
☼ Pokácení čtyř lip v prostoru mezi kostelem a bývalou školou.
☼ Hřbitov. Zlepšení nakládání z odpadem. (průběžně pokračovat)
☼ Oprava komunikace Zahať – Doleček.
☼ Mateřská školka. Byly provedeny úpravy a opravy. Např.: podlahy, dlažba, obklady,
okna, topení, střecha, elektroinstalace, vymalování, atp.
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☼ Tělocvična. Vypracování projektu k podání žádosti na dotaci pro opravu střešní
konstrukce.
Vzhledem k okolnosti, že tělocvična nebyla doposud zapsána na Listu vlastnictví
Obce Hlavice musela se celá věc odložit.
Došlo pouze k dílčí opravě střechy, ostění, topení, žebřin, atp.
☼ Proběhla beseda v kulturní místnosti o hrozící těžbě uranu v obci Kotel – Osečná.
☼ Proběhlo úspěšné jednání s panem Melicharem a obcí ohledně směny pozemků.
☼ Hospodaření s obecními byty:
Paní Lenka Medková dostala byt po sl. Michaele Kotrmanové.
Byt po paní Lence Medkové byl přidělen panu Milanu Kotykovi.
Na dlužnou částku za neplacení nájemného – byt Kotrmanových ,
byl podán návrh na exekuční vyrovnání.
☼ Obnovení funkce obecního septiku a oprava přítoků do tohoto septiku.
☼ Pohostinství. Byly dokončeny opravy fasády a obkladů.
☼ Hledání východiska ze stále se zvyšujících nákladů na mateřskou a základní školu,
např. změnou druhu paliva, režimu topení, atp.
☼ Byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva v přenesené působnosti na řešení přestupků.
☼ Byl předán historický majetek obce v rámci nápravy křivd minulých období.
Na základě tohoto předání obec Hlavice vlastní v k.ú.Vápno přibližně 10 ha lesa.

3) Výsledky hospodaření obce v roce 2012
Samostatná příloha přednesená paní Janou Hajskou.
4) Návrh a schválení rozpočtového výhledu na období 2014–2015
Samostatná příloha přednesená paní Janou Hajskou.
Zastupitelstvo Obce Hlavice schvaluje všemi přítomnými členy
návrh rozpočtového výhledu na období 2014–2015,
(v roce 2014 v příjmech a výdajích ve výši 2.705 tis. Kč,
v roce 2015 v příjmech a výdajích ve výši 2.735 tis. Kč), dle přiložené přílohy.
5) Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2013
Samostatná příloha přednesená paní Janou Hajskou.
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy návrh schodkového rozpočtu,
ve kterém je v příjmech na dorovnání schodku zapojeno financování (pol. + 8115)
zůstatek finančních prostředků z minulých let ve výši 691.301,31.
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OZ schvaluje návrh schodkového rozpočtu na rok 2013 v celkové výši v příjmech
3.379.001,31 Kč i výdajích 3.379.001,31 Kč po dorovnání příjmů položkou + 8115
(ve výši 691.301,31 Kč – finanční prostředky minulých let)
6) Plán – činnost obce v roce 2013
Starosta obce Hlavice přednesl plán činnosti obce v roce 2013: (ve stručnosti)
☼ Územní plán. Dokončení.
☼ Pohostinství. Dokončení okolí pohostinství a společenské místnosti.
Např. předzahrádka, chodník, plot, úprava terénu, venkovní sezení v počtu 5 ks, atp.
☼ Tělocvična. Bude se i nadále pokračovat v opravě střešního pláště,
oprava vnitřní omítky a malby.
☼ Hřbitov. Vyřešení úklidu a odvoz odpadků, tak aby vstup na místní hřbitov
byl důstojnou záležitostí. Vypracovat návrh a opravu plotu v pohledově vstupní části
hřbitova.
☼ Hledání dalších možností snižování nákladů na MŠ a ZŠ.
☼ Oprava komunikace Končiny. Možnost dotace, nebo prozatím svépomocí.
☼ Oprava komunikace propojky Hlavice – Vystrkov. Možnost dotace.
☼ Údržba zeleně. Průběžně udržovat stav veškeré zeleně.

7) Různé, diskuse, závěr
1) Úvod do diskuze – František Jiránek
2) Činnost finančního výboru – Zdeněk Mikeš
Připomenutí internetové adresy: www.obechlavice.cz
Činnost finančního výboru v roce 2012 se zaměřením na úsporu.
3) Na internet umístit oznámení o oslavách 120. Výročí SDH – Jan Melichar
4) Sezení (stoly a lavičky) před hospodou – Jan Melichar
Stoly a lavičky jsou v dezolátním stavu. Je všeobecnou zvyklostí,
že toto vybavení si zajišťuje a financuje nájemce. Připomínka do diskuze.
5) Školní oznamovací plocha (vitrína) – Zdena Pytlounová
Diskuze ohledně umístění a opravy.
6) Prostranství mezi kostelem a bývalou základní školou – Jan Melichar
Zahradní úprava po vykácených lípách. Připomínka do diskuze.
7) Rozvoz obědů – František Jiránek
8) Kulturní kalendář – František Jiránek
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9) Setkání žen – každý první čtvrtek v měsíci v 16:00
ve společenské místnosti Hlavice – Zdena Pytlounová
10) Hasičská nádrž a její zprovoznění – František Pavlišta
Připomínka do diskuze.
11) Hřbitov z hlediska úklidu odpadků – Miroslav Pytloun
Připomínka do diskuze.

Schůze OZ:
Příští pravidelná schůze OZ dne 06.05.2012 po. 18:00 hod. (Kampelička)

Přílohy:
Návrh a schválení rozpočtového výhledu na období 2014–2015
Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2013

V Hlavici dne 04.04.2013
Zapsal: ing. František Jiránek

..................................
Ověřovatelé zápisu: ing. Zdeněk Mikeš

................................
Kolomazník Lubomír

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

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

