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Usnesení 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 6 přítomen (včetně tohoto bodu) ,
od bobu 7 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
OZ souhlasí všemi přítomnými členy se starostou jmenovanou
inventarizační komisí a likvidační komisí ve složení:
Inventarizační komise:
Pelinka Jiří, ing. Pytloun Josef a 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
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.
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6) Územní plán obce Hlavice
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.
7) Biologická čistírna odpadních vod u bytových domů – Hlavice
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy možnost výměny a odkoupení pozemků
v oblasti biologické čistírny odpadních vod u bytových domů – Hlavice.
8) Sbírka zákonů – vydání v digitální formě
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy nový způsob
v nahlížení do Sbírky zákonů. Tj. převod z papírové formy do elektronické.
9) Smlouva o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4007881/S002 ze dne 08.11.2013
Rozšíření el. vedení NN (nízkého napětí) v obci Vápno
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.
10) Oprava komunikace – Končiny
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.
11) Chodník mezi objekty: společenská místnost a základní škola v obci Hlavice,
navazující na místní komunikaci nad OÚ.
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.

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

