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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 3.02.2014
Přítomen:

ing. Jiránek František, Kolomazník Lubomír, ing. Mikeš Zdeněk,
Pelinka Jiří, ing. Pytloun Josef, Pytloun Miroslav,
Mgr. Rolf Tomáš, Šenberk Josef
Neomluven: Najman Jaroslav
1) Žádost o směnu, popřípadě odkup pozemku p.č. 707 a p.č. 382/2 k.ú.Vápno
Petr a Jana Bartůňkovi – Praha
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy směnu a prodej pozemků.
Zaměření pozemků bylo předloženo na zastupitelstvu obce dne 16.12.2013
□ 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
2) Oprava místní komunikace v obci Hlavice – Končiny
Posuzování a hodnocení nabídek proběhne dne 10.2.2014 v 17:00
na obecním úřadu v Hlavici.
Složení hodnotící komise:
Miroslav Pytloun, Ing. František Jiránek, Ing. Josef Pytloun
3) Přeložení el.kabelů do země – Melichar Jan
Obec souhlasí pouze pod podmínkou provedení průtlakem,
tak aby nedošlo k porušení asfaltového povrchu místní komunikace.

4) Inventura
Byly projednány inventury:
Inventarizační komise dne 13.01.2014 (viz. zápis OZ)
podala návrh k vyřazení následujících položek:
Zahradní postřikovač
Mobilní telefon
Akumulační kamna 2 ks (hasičská zbrojnice)
El. přímotopný radiátor 1 kW (bývalý byt Kotrmanových – kampelička)
Likvidační komise navrhne způsob likvidace.
Nové položky:
Lavičky 5 ks (pohostinství)
Dřez – nerez (pohostinství)
Přímotop
Kolečko stavební
Umyvadlová baterie (pohostinství)
Vysavač (společenská místnost)
Hasičský přístroj (pohostinství)
Nádoba na posyp
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5) Akceptování žádosti na zateplení ZŠ
Bylo potvrzeno, že veškeré náležitosti podané žádosti na zateplení ZŠ jsou akceptovány.
6) Žádost o prořezání nebo pokácení starých stromů na obecním pozemku
– Kamila a Petr Neumann – Hlavice
Zastupitelstvo ve složení: Miroslav Pytloun, František Jiránek, Zdeněk Mikeš provede místní
šetření v pondělí dne 10.2.2014. Provede se šetření všech míst, které přicházejí nejvíce
v úvahu pro ošetření v tomto roce. Při šetření se bude vycházet z dohodnutých podmínek,
které byly vysloveny na dnešní schůzi OZ.
Např.:
Prořez, nebo přednostní pokácení.
Každoroční ošetřování a sledování dřevin.
Sledování nové výsadby na stávajícím, nebo jiném místě s přihlédnutím
na volbu jiné vhodnější dřeviny.
Informování o termínu ošetřování dřevin a dohoda o provedení
s majiteli sousedících pozemků.
7) Bezpečnostní zařízení
Volba jednotného servisního technika pro všechny bezpečnostní zařízení obce Hlavice.
Po dohodě s panem Josefem Šmolíkem bylo konstatováno, že do konce března roku 2014
předloží smlouvu ohledně instalovaných bezpečnostních zařízení, nebo že po tomto termínu
předá veškeré podklady od jím instalovaných bezpečnostních zařízení.
8) Přemístění MŠ do ZŠ
Bylo konstatováno, že budou provedeny souběžně přípravy na zateplení ZŠ
a možnost přemístění MŠ do ZŠ.
Na den 4.2.2014 byla sjednána schůzka za účasti:
projektant Josef Devátý, starosta Miroslav Pytloun, místostarosta ing.František Jiránek
a ředitelka MŠ a ZŠ ing.Romana Pytlounová, kde se dohodnou podklady pro vypracování
projektové studie ohledně přemístění MŠ do ZŠ vypracované panem Josefem Devátým.
OZ odsouhlasilo všemi hlasy vypracování projektové studie na přemístění MŠ do ZŠ
Josefem Devátým za předběžně dohodnutou cenu.
Schůze OZ:
Příští veřejná schůze OZ dne 3.03.2014 po. 18:00 hod.
V Hlavici dne 03.02.2014
Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.

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

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

