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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 07.02.2011
Přítomen:

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

–
Omluven:
Neomluven: Pelinka Jiří, Šenberk Josef

Kontrola zápisu ze schůze OZ obce Hlavice dne 03.01.2011
1)Plán rozvoje obce na čtyřleté období

– ing. Suchomel Luděk
ing. Suchomel Luděk se omlouvá pro pracovní vytíženost a přislíbil, že od poloviny
února začne na tomto úkolu pracovat.

2)Neproplacená faktura ze dne 4.1.2010 na 333000 Kč za cenu projektu:
Vzhledem k okolnosti, že nebyly vyčerpány veškeré možnosti bylo vše podstoupeno
panu: JUDr. Pfaifr Pavel.
26.01.2011 st. byla svolána schůzka za účasti: JUDr. Pfaifr Pavel, Miroslav Pytloun,
Ing.František Jiránek, Ing.Josef Pytloun.
Po vyjádření ze strany JUDr. Pfaifra se opět sjedná schůzka
s firmou Inpos-projekt, s.r.o. Ing. Braun Libor.
3)Územní plán:
Proběhla dvě jednání s Mgr.Jakschem Janem pro vypracování pracovní verze ÚP.
14.02.2011 po. proběhne místní šetření s panem Mgr.Jakschem Janem na OÚ Hlavice.
4)Úřední desky: (uzamykatelné) (cena 33000 Kč)
Bylo dodáno:
1500 x 1040 x 120 4 ks (rohy r = 70)
1750 x 1000 x 020 2 ks
1000 x 0700 x 040 1 ks
Umístění:
Hlavice: 1500 x 1040 x 120
2 ks (před spol.centrem na stávající desku)
Vápno: 1500 x 1040 x 120
1 ks (aut.čekárna)
1000 x 0700 x 040
1 ks (kaplička)
Lesnovek:1500 x 1040 x 120
1 ks (křižovatka Lesnovek – Zahať) (upřesní se !)
OÚ:
1750 x 1000 x 020
1 ks (zasedací místnost)
Škola:
1750 x 1000 x 020
1 ks (do místnosti)
5)Melichar Jan:
Bylo podstoupeno právníkovi k dalšímu řízení a odesláno ke krajskému úřadu.
6)Dlužné nájmy:
Byly projednány dlužné částky za nájemné s dalšími konkrétními kroky.
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7)Hasičská zbrojnice – Zabezpečovací zařízení–Výběrové řízení
Účastníci výběrového řízení:
Šmolík Josef
Badalec Pavel
Honzejk Petr
Badalec Pavel:
Pro:
Pytloun Josef
Zdržel se: Rolf Tomáš, Mikeš Zdeněk, Pytloun Miroslav
Proti:
Jiránek František, Najman Jaroslav, Kolomazník Lubomír
Honzejk Petr:
Pro:
Pytloun Miroslav, Jiránek František, Kolomazník Lubomír,
Najman Jaroslav Mikeš Zdeněk
Zdržel se: Rolf Tomáš
Proti:
Pytloun Josef
Šmolík Josef:
Proti: všichni přítomní členové OZ
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy, že instalaci bezpečnostního zařízení
v hasičské zbrojnici provede Honzejk Petr /01:23:02/
8)Opěrné zdi – Hlavice, Lesnovek
Kolomazník Lubomír předal rozpočet na věnec opěrných zdí.
Věnec o šířce 200 mm a výšce 100 mm
1m průběžného věnce = 270 Kč bez DPH
Pro všechny opěrné zdi cena věnce 27155 Kč bez DPH
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy, že ukončení opěrných zdí
se provede věncem.
9)Notebook – Pan ing.Pytloun Josef
Vyřazovací protokol do dnešního data nebyl předložen.
Výše jmenovaný protokol dohledá pan ing.Josef Pytloun
za přítomnosti pana Miroslava Pytlouna na OÚ do příštího pravidelného zasedání.
10)Protahování v zimních měsících – pan Nedvěd Jaroslav – Lesnovek
Protahování soukromé cesty.
Pouze dohoda mezi: Nedvěd Jaroslav a Straka Miroslav
Proběhla dohoda mezi oběma stranami.
11)Protahování v zimních měsících – Zahať směr Vrtky
Bude protahováno pouze o víkendech (pátek až neděle)
Pan Rolf Tomáš Mgr. konstatoval, že je vše v pořádku.
12)Provedení inventury roku 2010
Inventury zatím ještě nejsou hotové.
Paní Hajská Jana přislíbila termín do příštího pravidelného zasedání OZ.
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Nové body:
1)Veřejné zasedání OZ:
Otázka jestli příští veřejné zasedání OZ se uskuteční v Kampeličce,
nebo ve společenské místnosti.
Na úřední desce čitelně zvýraznit termín příštího pravidelného zasedání OZ!
V případě většího zájmu, další pravidelné zasedání proběhne ve společenské místnosti.
Slavnostní veřejné zasedání pro schvalování rozpočtu proběhne ve společenské místnosti
přibližně v měsíci dubnu.
2)Inzerce:
Obec ze starých zásob prodá dlažbu za 50 Kč/m2 a el.smažící pánev.
Vzhledem k posloupnosti okruhu uchazečů se nejdříve zveřejní na úřední desce.
3)Školní rada:
Pytlounová Romana ing. – ředitelka MŠ a ZŠ požádala obec o doplnění školní rady.
Byl předběžně navržen pan Rolf Tomáš Mgr.
4)Pracovník pro zajišťování údržby v rámci OÚ:
Nabídnout přednostě pro místní obyvatelé obce Hlavice.
Oslovit osoby, které by měly zájem pracovat pro obec.
Např. Kotrmon Jaroslav, Šenberk Lubomír
Způsob formy zaměstnání se bude řešit při dalších jednání.
5)Revize komínu:
Obec se blíže bude zajímat o tento aktuální problém.
6)Pohostinství – Rys Milan:
Obec by neměla stále jenom přihlížet k této problematice.
Ing.František Jiránek a Lubomír Kolomazník pro střet zájmů se zdržely jednání.
Otázku otvírají občané Hlavice a okolí.
Při nezlepšení tohoto stavu se bude postupně připravovat plán
pro výběrové řízení a vypovězení smlouvy.
7)Dotační tituly
Přístavba a změna užívání 1.NP ve škole za účelem přemístění MŠ. /02:16:00/
Nevztahuje se do těchto dotačních titulů, ale do výhledu.
Hřbitovní kříž (šikmá poloha, narušená statika)
Termín do konce února zpracuje ing.František Jiránek.
Dokončení opěrných zdí (věnec, omítnutí, detailní dokončení)
Termín do konce února zpracuje Miroslav Pytloun /02:34:46/

Korespondence:
1)Knihovna Liberec:
Poskytnutí příspěvku na nákup knih do místní knihovny 7000 Kč
Ponechává se stejná částka jako každý rok.
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2)Územní plán:
Pověření pana Pytlouna Miroslava – starosty obce – ohledně jednání
s panem Mgr.Jakschem Janem pro vypracování pracovní verze ÚP.
14.02.2011 po. proběhne místní šetření s panem Mgr.Jakschem Janem na OÚ Hlavice.
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy,
pověření pana Pytlouna Miroslava – starosty obce –
ohledně jednání s panem Mgr.Jakschem Janem pro vypracování pracovní verze ÚP.
3)Rozšíření rozsahu pojistného budov a zařízení:
Navýšení pojistného o 3050 Kč z 29621 Kč na 32601 Kč.
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy,
navýšení pojistného o 3050 Kč z 29621 Kč na 32601 Kč.

Diskuse:
1)Změna webové adresy OÚ hlavice@volny.cz
Ze čtyř navrhovaných adres:
info@obechlavice.cz
OU@obechlavice.cz
úřad@obechlavice.cz
Hlavice@obechlavice.cz
byla vybrána OU@obechlavice.cz
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy,
novou webovou adresu OU@obechlavice.cz
2)Zřízení ohrádek pro pytle s odpadem. Tyto ohrádky by měly být umístěny na území:
Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek, vždy po jedenom kusu.
Návrh ohrádek a detailní umístění posoudit na příštím pravidelném zasedání OZ.

Schůze OZ
Příští pravidelná schůze OZ dne 07.03.2011 po. 18:00 hod.

V Hlavici dne 07.02.2011
Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.

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

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

