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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 05.05.2014
Přítomen:
Omluven:

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

1) Návrh výběru firem na práce pro zateplení ZŠ
Bylo diskutováno o některých návrzích výběru firem na práce pro zateplení ZŠ.
2) Podnět k provedení přezkumného řízení ve věci usnesení č.1/2014 zastupitelstva obce
Hlavice ze dne 13.1.2014, – územní plán Hlavice, který nabyl účinnost dne 29.1.2014
Pan ing. Josef Pytloun prostřednictvím advokátky JUDr. Dany Kořínkové, Ph.D., podal
podnět k provedení přezkumného řízení ve věci schválení územního plánu Hlavice.
3) Žádost o bezplatný převod pozemků: č. 181, 184, 179/1 v k.ú. Hlavice
(staré hřiště a dva malé přilehlé pozemky)
Na základě schváleného územního plánu Hlavice, byla podána žádost
o bezplatný převod pozemků, které jsou ve vlastnictví České republiky
do vlastnictví obce Hlavice.
V územním plánu jsou označené územním indexem VP1 (veřejné prostranství)
a jedná se o parcely č. 181, 184, 179/1 v k.ú. Hlavice
(staré hřiště a dva malé přilehlé pozemky)
4) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů EKO – KOM, a.s. a obec Hlavice
Byl schválen dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů EKO – KOM, a.s. a obec Hlavice.
5) Žádost o povolení pokácení suchých stromů
v obecním lese v k.ú. Vápno p.p.č.447 – Jan Sichrovský, Vápno
Zastupitelstvo obce Hlavice jednohlasně odsouhlasilo žádost o povolení pokácení suchých
stromů v obecním lese v k.ú. Vápno p.p.č.447 Žádost podal Jan Sichrovský – Vápno.
Topné dřevo bude před prodejem v ceně 200 Kč/m3 srovnáno tak,
aby bylo možno změřit jeho množství.
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6) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu Obce Hlavice na rok 2014 – Centrum
pro zdravotně postižené libereckého kraje o.p.s.
OZ se usneslo a odhlasovalo všemi přítomnými členy,
žádost o finanční příspěvek z rozpočtu Obce Hlavice na rok 2014.
Jedná se o Centrum pro zdravotně postižené libereckého kraje o.p.s.
Finanční příspěvek bude ve výši 1000 Kč
7) Beseda – Kraj pod Ještědem – Mgr. Dominik Rubáš
Dne 17.5.2014, sobota od 18.00 ve společenském sále pohostinství – Hlavice
se uskuteční beseda – Kraj pod Ještědem – Mgr. Dominik Rubáš
8) Kontejner pro nepotřebné oblečení, boty, hračky – charita
Byl přistaven kontejner pro nepotřebné oblečení, boty, hračky
na prostranství starého hřiště – kruhová křižovatka.
9) Stížnosti na znečištěnou místní komunikaci při vjezdu do obce Hlavice od Lesnovka
Omlouváme se stěžovatelům, že v zápise dne 31.3.2014 nebyla zveřejněna projednávaná
stížnost na znečišťování místní komunikace.
Znečišťování vozovky je způsobeno výjezdem zemědělské techniky z pole,
nebo polní cesty na tuto komunikaci při zajišťování pasení dobytka.

Schůze OZ:
Příští veřejná schůze OZ dne 02.06.2014 po. 18:00

V Hlavici dne 05.05.2014
Zapsal: ing. František Jiránek

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

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

