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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 07.10.2013
Přítomen:

Omluven:

Kolomazník Lubomír, ing. Mikeš Zdeněk,
Najman Jaroslav, Pelinka Jiří, ing. Pytloun Josef,
Pytloun Miroslav, Mgr. Rolf Tomáš,
ing. Jiránek František (do bodu 4 omluven, dále přítomen), Šenberk Josef

1) Žádosti o pokácení stromů. Horníková Kateřina, Laudová Jana – Lesnovek čp. 1
Žádosti byly podány 16.8.2012 a zastupitelstvem řešeny dne 3.9.2012 v tomto znění:
Vzhledem k okolnosti, že se jedná o stromy v soukromém vlastnictví
a stromy ve vlastnictví obce, bude obec Hlavice usilovat o společné pokácení stromů.
Po projednání výše jmenované záležitosti s žadateli bude žádost kladně vyřízena.
Vzhledem k okolnosti, že majitelka rozšířila svoji žádost o pokácení ještě o další strom,
lípu velkolistou, která bezprostředně sousedí s javorem na obecním pozemku,
bylo zadáno odborné vyjádření ke stavu dřevin.
(Poznámka: ve směru k Hlavici – po pravé straně nejdříve Lípa, dále Javor)
Z odborného vyjádření zpracované dne 2.10.2013 Správou chráněné krajinné oblasti
Jizerské hory plyne, že jde o ekologicky a esteticky hodnotné stromy.
Dřevina je poměrně vitální a stabilní.
A proto bylo přistoupeno k novému hlasování OZ.
OZ se usneslo a odhlasovalo
(5 pro nepokácení /Mikeš Zdeněk, Najman Jaroslav, Pelinka Jiří,
Pytloun Josef, Pytloun Miroslav/,
2 pro pokácení / Kolomazník Lubomír, Rolf Tomáš/ ),
že stromy na obecním pozemku nebudou pokáceny, pouze časem prořezány.
2) Žádost o možnost odkoupení části p.p.č. 174/1 k.ú. Hlavice
Kristek Jaroslav, Kristková Lenka – Hlavice čp. 54
Možnost výstavby RD na této parcele je podmíněna schválením Územního plánu
obce Hlavice a následným odkoupením vytypovaných pozemků,
které jsou doposud v majetku církve (vlastník: stát, /Státní pozemkový úřad/).
Po vyřízení těchto náležitostí bude obec přistupovat ke schvalování žádostí o výstavbu.
3) Žádost o možnost samotěžby palivového dříví z padlých stromů
na obecním pozemku č. 447 /lesní pozemek/, Dvořáčková M. – Vápno č.p. 40
Žádosti bylo vyhověno s podmínkou, že padlé stromy budou vytěženy a na místě posouzeny
pracovníkem OÚ. Byla dohodnutá cena 100 Kč za plnometr.
4) Žádost o dotaci na zateplení a výměnu zdroje tepla
budovy základní školy v Hlavici č.p.58
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy,
podání žádosti o dotaci z FŽP na zateplení a výměnu zdroje tepla
budovy základní školy v Hlavici č.p.58
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5) Žádost o dotaci na zateplení a výměnu zdroje tepla
budovy obecního úřadu v Hlavici č.p.54
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se usneslo a za určitých podmínek schvaluje
všemi přítomnými členy, podání žádosti o dotaci z FŽP na zateplení a výměnu zdroje tepla
budovy obecního úřadu v Hlavici č.p.54
V prvé etapě bude zpracována PD včetně EA a dále bude uvažováno
o podání žádosti o dotaci z FŽP na zateplení a výměnu zdroje tepla
budovy obecního úřadu v Hlavici č.p.54
6) Chodník mezi objekty: společenská místnost a základní škola v obci Hlavice,
navazující na místní komunikaci nad OÚ.
Pan Jíra Vladimír (vybraný dodavatel) nepřistoupil na podmínky výstavby schválené OZ.
Z výše uvedeného bylo přistoupeno k novému výběru dodavatele.
OZ bylo informováno o výběru dodavatele.
Byli osloveni dodavatelé (ke dni 07.10.2013):
Jíra Vladimír – Všelibice
Kristek Jaroslav, Arlt Josef – Hlavice
Melichar Jan – Hlavice
Washkeba Ivan – Hlavice
Vasan Lbc s.r.o.
Nabídku odmítli:
Jíra Vladimír – Všelibice
Kristek Jaroslav, Arlt Josef – Hlavice
Byl vybrán:
Ze tří zbývajících uchazečů nebyl vybrán žádný vzhledem k okolnosti,
že zastupitelstvo po zvážení celé situace se rozhodlo všemi hlasy
o rozdělení výstavby chodníku do dvou etap.
I. etapa: provedení zemních prací – úprava terénu a zpevnění pochozí vrstvy chodníku
(provedení v tomto roku)
II. etapa: položení zámkové dlažby (provedení v následném roku)
7) Údržba komunikací v zimních měsících – výběr uchazečů
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy, že údržbu komunikací
v zimních měsících bude provozovat Sychrovský Jan, bez výběru uchazečů.
Bude s ním uzavřena nová dohoda o zimní údržbě místních komunikací obce Hlavice
pro zimní období roku 2013/2014.
Schůze OZ:
Příští pravidelná veřejná schůze OZ dne 04.11.2013 po. 18:00 hod.
V Hlavici dne 07.10.2013
Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.

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

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

