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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 02.09.2013
Přítomen:

ing. Jiránek František, Kolomazník Lubomír, ing. Mikeš Zdeněk,
ing. Pytloun Josef, Mgr. Rolf Tomáš, Šenberk Josef
Omluven: Najman Jaroslav, Pytloun Miroslav
Neomluven: Pelinka Jiří
1) Rozpočtové opatření č. 3
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy
rozpočtové opatření č. 3, dle přílohy: Rozpočtové opatření č. 3
Celkový rozpočet po úpravách /rozpočtové opatření č. 2/,
kterým se rozpočet nenavyšuje ani neponižuje,
činí celkem 3.410.001,31 Kč v příjmech a 3.410.001.31 Kč ve výdajích
/po zapojení na dorovnání příjmů účtu + 8115 (ve výši 691.301,31 Kč – zůstatek finančních
prostředků minulých let) ve schváleném rozpočtu /.
2) Územní plán obce Hlavice
Zastupitelstvo obce Hlavice po projednání všemi přítomnými členy
neschvaluje
návrh pokynů k úpravě návrhu územního plánu po veřejném projednání zpracovaných
na základě návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu územního plánu obce Hlavice.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s výsledky projednání návrhu územního plánu
a ukládá
Miroslavu Pytlounovi, určenému zastupiteli pro územní plánování
předložit pořizovateli nové pokyny k úpravě návrhu územního plánu obce Hlavice.
3) Žádost o vyjádření vlastníka p.p.č. 748/1 a 744/5
k napojení vodovodní a elektrické přípojky a nájezdu na komunikaci .
Pytlounová Barbora
Citace žádosti:
Žádám OÚ Hlavice o souhlas s připojením vodovodní a elektrické přípojky pro rodinný dům
na p.p.č. 353/12 v k.ú. Hlavice dle přiloženého nákresu.
Napojení vodovodní přípojky pod komunikací bude provedeno průtlakem.
Mimo komunikaci bude vodovodní přípojka uložena v hloubce 1,4 m
a elektrická přípojka v hloubce 0,7 m.
Příjezdová komunikace k rodinnému domu bude napojena dle nákresu
na p.p.č. 744/5 v k.ú. Hlavice
OZ obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy,
kladně žádost o vyjádření vlastníka p.p.č. 748/1 a 744/5
k napojení vodovodní a elektrické přípojky
a nájezdu na komunikaci.
Žádost podala: Pytlounová Barbora
Schůze OZ: Příští pravidelná veřejná schůze OZ dne 07.10.2013 po. 18:00 hod.
V Hlavici dne 02.09.2013 Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.
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Starosta: Miroslav Pytloun

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

