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Usnesení ze schůze OZ obce Hlavice dne 31.03.2014
Přítomen:

Omluven:

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

1) Projednání a schválení hospodářského výsledku
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice za rok 2013. (Jana Hajská)
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy vypořádání celkového hospodářského
výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice za rok 2013,
zisku ve výši 48.845,95 Kč (tj. zisku 30.706,33 Kč v běžném účetním období roku 2013
a 18.139,62 Kč celkový výsledek hospodaření minulého období )
Celkový hospodářský výsledek – zisk roku 2013 ve výši 48.845,95 Kč bude převeden
do fondu rezerv základní a mateřské školy Hlavice na případné pokrytí ztráty.
2) Směna pozemků: Obec Hlavice – Melichar Jan
Byla podrobně projednávána na schůzi OZ dne 7.5.2012 (viz. zápis a usnesení ze 7.5.2012 )
Na základě upraveného konečného zaměření pozemků, které pan Melichar Jan v těchto dnech
předložil na OÚ Hlavice a ve kterém jsou zahrnuty připomínky z místního šetření
za účasti zastupitelů a pana Melichara ze dne 13.3.2014 čt. 18.00 hod.
Obec Hlavice bude dále postupovat v souladu s usnesením ze dne 7.5.2012.
OZ se usneslo a odhlasovalo všemi přítomnými členy,
že dle geometrického plánu č.265-24/2014 Geodet cz s.r.o. – Melichar Jan –
dojde ke směně pozemků mezi obcí Hlavice a panem Melicharem
vzhledem k letitému problému tj. průjezdu kolem bývalého obytného stavení č.p.4
pana Melichara a možné výstavby hostince a penzionu ze stávající usedlosti.
OZ se usneslo a odhlasovalo všemi přítomnými členy,
že právní podklady pro směnu pozemků zajistí obec Hlavice na své vlastní náklady.
Podklady pro směnu pozemků:
Geometrický plán č.265-24/2014 Geodet cz s.r.o. – Melichar Jan – Příloha č.1
Zastavovací studie 1:200 ze dne 11/2006 UNI projekt – Melichar Jan – Příloha č.2

V Hlavici dne 31.03.2014
Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.
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Starosta: Miroslav Pytloun
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Místostarosta: ing. František Jiránek

