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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 04.11.2013
Přítomen:

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

1) Rozpočtové opatření č.4
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy
rozpočtové opatření č. 4, dle přílohy: Rozpočtové opatření č. 4
Celkový rozpočet po úpravách / rozpočtové opatření č. 4/, kterým se rozpočet navyšuje
v příjmech o 22.500- Kč i výdajích o 22.500,- Kč, činí celkem 3.417.525,31 Kč v příjmech
a 3.417.525,31 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) Oprava komunikace – Končiny
Zastupitelé byly vyzváni aby předložily návrhy firem do výběrového řízení na opravu
komunikace – Končiny. O těchto firmách budou zastupitelé jednat na příštím zasedání OZ.
Bude osloveno 5 firem.
3) Žádost o dotaci na zateplení a výměnu zdroje tepla
budovy základní školy v Hlavici č.p.58
Žádost byla podána v požadovaném termínu.
Pouze se zpětně kontrolují a upřesňují výpočty EA (energetického auditu)
4) Žádost o dotaci na zateplení a výměnu zdroje tepla
budovy obecního úřadu v Hlavici č.p.54 (Kampelička)
V prvé etapě se průběžně zpracovává PD (projektová dokumentace)
včetně EA (energetického auditu)
5) Pohostinství Hlavice
Byly projednány připomínky ohledně pohostinství Hlavice.
Připomínky pana Jiřího Jiránka z Končin se týkaly menší návštěvnosti v pondělních večerních
otvíracích hodinách než v minulosti. Navrhuje změnu personálu.
6) Rozšíření el. vedení NN (nízkého napětí) v obci Vápno
Smlouva o zřízení věcného břemene.
Zastupitelé navrhly zvýšení náhrady za zřízení věcného břemene na 250 Kč/m2.
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy, zvýšení náhrady za zřízení věcného
břemene na 250 Kč/m2.
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7) Automatizace knihovny obce Hlavice
Vzhledem k finanční náročnosti a využívání místní knihovny
OZ neschválilo její automatizaci.
OZ se usneslo a odhlasovalo
(8 proti automatizaci, 1 pro automatizaci / Jiránek František/ ),
že nebude přistoupeno k automatizaci knihovny obce Hlavice.
8) Opakovaná stížnost : Jan a Dana Čapkovi – Hlavice e.č.31 na ing. Josefa Pytlouna
Dnešního dne tj. 4.11.2013 byla podána opakovaná stížnost:
Jan a Dana Čapkovi na ing. Josefa Pytlouna
ve věci pasení skotu v těsné blízkosti hranic pozemků.
OZ Hlavice opakovaně projednalo tuto stížnost a vzalo na vědomí.
Podobně stejné stížnosti byly již v minulosti stěžovateli podány – viz. zápisy
ze dne 2.7.2012, 3.9.2012, 3.6.2013. Již v zápise z 2.7.2012 zastupitelstvo konstatuje,
že majitel a uživatel by měl sjednat nápravu.
9) Územní plán obce Hlavice
Byly předloženy nové pokyny k úpravě návrhu ÚP obce Hlavice pro jeho schválení.
Jedná se o námitku ing. Josefa Pytlouna (CJ MML 126483/12),
ze které vyplývá prověření vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení
na pozemku p.p.č. 353/12 v k.ú. Hlavice na základě nových skutečností
(např. kladné posouzení vlivu stavby RD na krajinný ráz).
Předpokladem pro vymezení zastavitelné plochy je splnění požadavků
na vymezování ploch a požadavků na umísťování staveb
stanovených vyhláškou 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Termín pro předložení doplňujících podkladů od ing. Josefa Pytlouna
byl stanoven do 30.11.2013.
V opačném případě, pokud nebudou předloženy veškeré náležitosti do tohoto termínu
bude návrh ÚP Hlavice v původní podobě schválen na dalším zasedání OZ.

Schůze OZ:
Příští pravidelná veřejná schůze OZ dne 02.12.2013 po. 18:00 hod. se nebude konat!!
Termín konání příští prosincové schůze bude upřesněn!

V Hlavici dne 04.11.2013
Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.

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

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

