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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 16.12.2013
Přítomen:

ing. Jiránek František, Kolomazník Lubomír, Najman Jaroslav,
Pelinka Jiří, ing. Pytloun Josef, Pytloun Miroslav,
Šenberk Josef

Omluven:

ing. Mikeš Zdeněk, Mgr. Rolf Tomáš,
Najman Jaroslav – do bodu 7 přítomen (včetně tohoto bodu) ,
od bobu 8 nepřítomen

1) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – MŠ Hlavice
OZ se usneslo a odhlasovalo všemi přítomnými členy
poskytnutí finančního příspěvku MŠ Hlavice ve výši 1.000 Kč.
2) Rozpočtové opatření č.5 (úprava rozpočtu) Hajská Jana
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy
Rozpočtové opatření č.5, dle přílohy: Rozpočtové opatření č. 5
Celkový rozpočet po úpravách / rozpočtové opatření č. 5/, kterým se celkový rozpočet
nenavyšuje ani neponižuje, 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/.
3) Příkaz k inventarizaci
Starosta Miroslav Pytloun vydal příkaz k fyzické a dokladové inventuře k 31.12.2013,
fyzická a dokladová inventarizace bude probíhat v období od 16.12.2013 do 20.1.2014
Starosta jmenoval inventarizační komisi za /OÚ/ Obec ve složení:
Pelinka Jiří, ing. Pytloun Josef, Šenberk Josef,
Hajská Jana, Miroslav Pytloun (předseda inventarizační komise)
a ing. Jiránek František
Za inventarizaci v ZŠ a MŠ odpovídá ředitelka ing. Romana Pytlounová.
OZ souhlasí všemi přítomnými členy se starostou jmenovanou
inventarizační komisí a likvidační komisí ve složení:
Inventarizační komise:
Pelinka Jiří, ing. Pytloun Josef, Šenberk Josef,
Hajská Jana, Miroslav Pytloun (předseda inventarizační komise)
a ing. Jiránek František
Likvidační komise:
Lubomír Kolomazník (předseda likvidační komise),
Jaroslav Najman, ing. Zdeněk Mikeš
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4) Plán inventur
OZ všemi hlasy schvaluje plán inventur k 31.12.2013 jako přílohu ke směrnici
k provádění inventarizace majetku a závazků.
5) Rozpočtové provizorium pro rok 2014
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy rozpočtové provizorium
na 1. čtvrtletí roku 2014 (do schválení rozpočtu na rok 2014),
které bude v invencích roku 2013 dle poměrné části roku 2013 v mezích zákona
a nebudou financovány žádné nové investiční akce,
jen akce, které přecházejí z roku 2013.
6) Oprava komunikace – Končiny
Zastupitelé byli informováni o řádném postupu při zveřejňování informací
ohledně opravy komunikace – Končiny v minulém období.
Byly přehrány konkrétní zvukové záznamy.
7) Územní plán obce Hlavice
Termín pro předložení doplňujících podkladů od ing. Josefa Pytlouna
který byl stanoven do 30.11.2013 byl splněn pouze fyzicky.
Po stránce obsahové nebyly dodány veškeré doklady a některé doklady nebyly dostačující
a v předepsané kvalitě.
Dne 6.12.2013 byla vyvolána schůzka na OÚ Hlavice, které byl přítomen:
Mgr. Jan Jaksch – zřizovatel ÚP obce Hlavice
Miroslav Pytloun, ing. František Jiránek – zástupci obce Hlavice
Ing. Josef Pytloun – námitkář
Po vzájemné diskuzi a přečtení všech dokladů týkajících se námitky ing. Josefa Pytlouna
byla dohodnuta schůzka ve stejném zastoupení na Stavebním úřadě – Český Dub
Dne 11.12.2013 na Stavebním úřadu Český Dub bylo opět potvrzeno,
že doklady předložené panem ing, Josefem Pytlounem, nebyly kompletní, jednotlivé
dokumenty nebyly dotaženy do jednoznačného schválení, předepsané kvalitě
a vypracované osobou k tomuto úkonu oprávněnou.
OZ se usneslo a odhlasovalo (5 pro, 2 zdrželi /Jiránek František, Pytloun Josef/)
že do 10.1.2014 bere zastupitelstvo v úvahu termín stavebníka
(Barbora Pytlounová vz. ing. Josef Pytloun), že dodá všechny podklady na stavební úřad,
vyřídí si vše s příslušnými úřady a OZ na schůzi 13.1.2014
definitivně schválí současný návrh územního plánu.
8) Biologická čistírna odpadních vod u bytových domů – Hlavice
Po předložení technické dokumentace ohledně Biologické čistírny odpadních vod
u bytových domů – Hlavice a požadavků zakládajícího se sdružení bylo navrhnuto
řešení pro možnost výměny a odkoupení pozemků v oblasti biologické čistírny odpadních vod
u bytových domů – Hlavice.
Po rekonstrukci septiku a zásakové šachty se provede oplocení se zachováním průjezdu.
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Zakládající se sdružení nechá provést konkrétní dohodnutou záměru,
která bude předmětem dalšího hlasování OZ.
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy možnost výměny a odkoupení pozemků
v oblasti Biologické čistírny odpadních vod u bytových domů – Hlavice.
9) Žádost o směnu, popřípadě odkup pozemku p.č. 707 a p.č. 382/2 k.ú.Vápno
Petr a Jana Bartůňkovi – Praha
Bylo předloženo zaměření pozemků odsouhlasené zastupitelstvem dne 2.9.2013
□ nově do vlastnictví manželů Bartůňkových p.č. 382/5 – 309 m2
□ nově do majetku obce p.č. 382/4 – 40 m2, p.č. 382/6 – 58 m2, p.č. 707 – 171 m2
□ rozdíl plošné výměry pro doplatek manželů Bartůňkových obci 40 m2
OZ projednalo žádost na směnu, popřípadě odkup pozemku p.č. 707 a p.č.382/2
k.ú.Vápno
Žádost podaly: manželé Bartůňkovi
Po zveřejnění tohoto záměru na úřední desce a uplynutí lhůty na vyvěšení
bude přistoupeno ke schválení směny a prodeje.
Viz. příloha – katastrální mapa se zákresem
10) Sbírka zákonů – vydání v digitální formě
Bylo přistoupeno k novému způsobu v nahlížení do Sbírky zákonů.
Minulý způsob byl v papírové formě, nyní bylo přistoupeno pouze na elektronickou formu,
která kromě finanční úspory má výhodu v aktualizacích každý měsíc.
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy nový způsob
v nahlížení do Sbírky zákonů. Tj. převod z papírové formy do elektronické.
11) Smlouva o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4007881/S002 ze dne 08.11.2013
Rozšíření el. vedení NN (nízkého napětí) v obci Vápno
Jedná se o pozemek, pozemková parcela číslo 718/1 v katastrálním území Vápno.
Smlouva o zřízení věcného břemene byla projednávána již na OZ dne 4.11.2013
Následně bylo dohledáno, že Smlouva o smlouvě budoucí byla již podepsaná
za minulého působení OZ dne 15.01.2010.
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy,
smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4007881/S002 ze dne 08.11.2013
Smlouva se týká rozšíření el. vedení NN (nízkého napětí) v obci Vápno.
Jedná se o pozemek, pozemková parcela číslo 718/1 v katastrálním území Vápno.
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12) Oprava komunikace – Končiny
Do výběrového řízení na opravu komunikace – Končiny bylo vybráno 5 firem:
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy do výběrového řízení
na opravu komunikace – Končiny 5 firem:
□
□
□
□
□

Colas cz, a.s. divize Silniční stavitelství, oblast Sever
SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa
1. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou
Eurovia cs, a.s.
Strabag, a.s.

13) Chodník mezi objekty: společenská místnost a základní škola v obci Hlavice,
navazující na místní komunikaci nad OÚ.
Byly osloveni dodavatelé (ke dni 16.12.2013):
□ Jíra Vladimír – Všelibice
□ Washkeba Ivan – Hlavice
□ Melichar Jan – Hlavice
Byl vybrán:
Ze tří uchazečů byl vybrán: Jíra Vladimír – Všelibice
OZ se usneslo a odhlasovalo všemi přítomnými členy, že stavbu:
Chodník mezi objekty: společenská místnost a základní škola v obci Hlavice,
navazující na místní komunikaci nad OÚ, provede Jíra Vladimír – Všelibice.
Poznámka ing. Josefa Pytlouna:
Souběžně by se měl provést plot mezi ZŠ a Společenskou místností.
/poznámka nebyla předmětem jednání/
Informativně:
Od 1.1.2104 příspěvkové organizace řízené obcí nemohou účtovat
ve zjednodušeném rozsahu účetnictví.
V pondělí 06.01.2014 od 15:00 hoh. bude probíhat fyzická a dokladová inventarizace.
Schůze OZ:
Příští veřejná schůze OZ dne 13.01.2014 po. 18:00 hod.

V Hlavici dne 16.12.2013
Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.

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

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