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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 10.04.2014
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva pro obce:
Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček
Společenská místnost
Přítomen:

Omluven:

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

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Zpráva o činnosti obce v roce 2013
Výsledky hospodaření obce v roce 2013
Návrh a schválení rozpočtového výhledu na období 2015–2016
Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2014
Plán – činnost obce v roce 2014
Různé, diskuse, závěr

1) Zahájení
Starosta obce Hlavice zahájil Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
pro obce: Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček
2) Zpráva o činnosti obce v roce 2013
Starosta obce Hlavice přednesl zprávu o činnosti obce v roce 2013: (ve stručnosti)
☼ Územní plán – 13.01.2014 schválen zastupitelstvem.
☼ Předávání církevních pozemků.
Tento proces probíhá za účasti státu a obcí.
Pozemkový fond ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
předává žádosti k prověřování parcel jednotlivých pozemků.
Jedná se o předávání pozemků původním vlastníkům.
Průběžně se plní.
☼ Každý rok je připravována a realizována jednodenní akce
za pomocí techniky k údržbě starších a narušených stromů.
☼ MŠ – průběžně se provádí opravy. V poslední době oprava odpadů.
Větší opravy se neprovádí z důvodu záměry přestěhování MŠ do ZŠ
/viz. samostatný bod/
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☼ Hřbitov – posílilo se o jednu 240 litrovou popelnici.
Nyní dvě popelnice 240 a jedna popelnice 180.
Situace se zlepšila. Pouze zůstávají problémy s odpady po svátcích a hlavické pouti,
kde je mnohonásobně více odpadků.
☼ Tělocvična – oprava vnitřních omítek + malby technických částí tělocvičny.
V poslední době se úspěšně rozvíjí více kulturních akcí
pořádaných jak sportovci tak i hasiči.
☼ Kotelna – proběhla odborná oprava kotle,
která se uskutečnila pouze svépomocí – místní řemeslníci.
☼ Směna pozemků: Melichar, Obec – se dostává do finále.
Vzhled obce se zlepšil.
Obec připravuje smlouvu o směně pozemků.
☼ Vytápění školy, školky a tělocvičny.
Úspory se hledají ve vytápění objektů.
Zatím se jeví úspěšně zvolený trend v tomto vývoji.
Úspěšně se projevila změna paliva z černého uhlí na hnědé uhlí.
Vyřešily se i problémy z kouřivostí,
která byla způsobena špatným způsobem spalování nového paliva.
☼ Pohostinství – bylo dokončeno oplocení, nakoupilo se 5 ks „skládacích stololavic“,
které jsou i k zapůjčení pro soukromé akce.
☼ Oslavy 120 let SDH (hasiči)
Provedla se nová vodoměrná přípojka jak do hasičské zbrojnice, tak i na veřejné WC.
Provedla se celková rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice
za plné účasti hasičů brigádnickým způsobem.
3) Výsledky hospodaření obce v roce 2013
Samostatná příloha přednesená paní Janou Hajskou.
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4) Návrh a schválení rozpočtového výhledu na období 2015–2016
Samostatná příloha přednesená paní Janou Hajskou.
Zastupitelstvo Obce Hlavice schvaluje všemi přítomnými členy
návrh rozpočtového výhledu na období 2015–2016,
(v roce 2015 v příjmech a výdajích ve výši 3.103 tis. Kč,
v roce 2016 v příjmech a výdajích ve výši 3.153 tis. Kč), dle přiložené přílohy.
5) Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2014
Samostatná příloha přednesená paní Janou Hajskou.
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy návrh schodkového rozpočtu,
ve kterém je v příjmech na dorovnání schodku zapojeno financování (pol. + 8115)
zůstatek finančních prostředků z minulých let ve výši 1.493.150,01 Kč.
OZ schvaluje návrh schodkového rozpočtu na rok 2014 v celkové výši v příjmech
5.060.394,01 Kč i výdajích 5.060.349,01 Kč po dorovnání příjmů položkou + 8115
(ve výši 1.483.150,01 Kč – finanční prostředky minulých let)
6) Plán – činnost obce v roce 2014
Starosta obce Hlavice přednesl plán činnosti obce v roce 2013: (ve stručnosti)
☼ Územní plán. Schválen a nabyl právní moci dne 29.1.2014
☼ Byl vypracován energetický audit na budovy: OÚ, ZŠ a tělocvičny.
☼ Z rozvojového čtyřletého plánu z hlavních položek, zbývala oprava místní
komunikace Končiny. Nyní se bude provádět realizace.
☼ Bude provedeno zateplení ZŠ, včetně výměny zdroje tepla.
Vytápění bude za pomocí tepelného čerpadla vzduch voda.
☼ Přemístění MŠ do ZŠ – do již zateplené školy a tím by došlo k nižším nákladům
na provoz jak ZŠ tak i MŠ.
☼ Dále probíhá přiznání dotace na zateplení budovy OÚ, ale bez výměny zdroje tepla.
☼ Bezúplatný převod pozemků – územním plánem jsou vymezena též veřejná
prostranství. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví ČR. Jedná se o staré hřiště
a přilehlé pozemky (prostory hlavické pouti). O tyto pozemky obec žádá formou
bezúplatného převodu na obec.
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7) Různé, diskuse, závěr
1) Byla vznesena připomínka – pan Svoboda.
Oprava příjezdové komunikace na Doleček. Po místním šetření se určí vhodný materiál
na opravu a dále bude přistoupeno k opravě v přiměřeném rozsahu.
2) Dotaz na výši ubytovacího poplatku – Melichar Jan, Pelinková Hana
Obec na základě připomínek přezkoumá výši ubytovacího poplatku a sjedná nápravu.
3) Připomínka k zachování kuchyně ve stávající MŠ – Melichar Jan.
Přemístit kuchyň MŠ současně s MŠ do ZŠ.
Nechala je zhotovit pouze studie, aby se veškeré připomínky daly výhledově včlenit
do projektu.
4) Připomínka ke kapacitě přestěhované školky – Medková Lenka
Přestěhovaná školka by měla pouze 18 míst. Stávající školka má 25 předškolních dětí.
Výhled vzhledem k počtu předškolních dětí je diskutován a bude zohledněn v budoucím
projektu MŠ.
5) Připomínka k umístění MŠ v ZŠ – Medková Lenka
Ve studii přemístěné MŠ je plánováno umístění MŠ v prvém poschodí.
Výhodnější by bylo umístit MŠ v přízemí a ZŠ v prvém patře.
Připomínka se vzala v úvahu. Provedení MŠ v přízemí by bylo sice dražší,
ale z mnoha ohledů příznivější. Studie se bude nadále upřesňovat.
6) Společenská místnost – Jiránek František. V poslední době se začíná více využívat.
Výhledově jsou již zajištěny besedy a další akce, které by byly vhodné pro další
využívání společenské místnosti.
7) Připomínka ke studii přestěhování MŠ do ZŠ – Pytloun Josef
Nechat si zhotovit tzv. ostrý projekt MŠ tj. kompletní projekt školky s vyšší kapacitou
a sledovat dotační tituly. Jakýkoliv způsob přemístění MŠ do ZŠ byl vždy uvažován
za přispění dotací.
8) Připomínka k zamořování kouřem z objektu MŠ a Kampeličky – Pytloun Josef
Bylo zdůvodněno špatným způsobem topení s hnědým uhlím
a přecházením na ekologické způsoby topení.
Schůze OZ:
Příští pravidelná schůze OZ dne 05.05.2014 po. 18:00 hod.
Přílohy:
Návrh a schválení rozpočtového výhledu na období 2015–2016
Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2014
V Hlavici dne 10.04.2014
Zapsal: ing. František Jiránek

..................................
Ověřovatelé zápisu: Jiří Pelinka

................................
Mgr. Tomáš Rolf

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

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

