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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 09.06.2014
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) Schválení závěrečného účtu obce Hlavice za rok 2013
současně se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
OZ obce Hlavice bylo seznámeno a projednalo návrh závěrečného účtu obce Hlavice,
dle přiloženého návrhu závěrečného účtu za rok 2013 – bod I-XI
současně s přiloženou zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2013 obce Hlavice,
dále byly předloženy:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Hlavice sestavený k 31.12.2013,
Rozvaha k 20.12.2013,
Inventurní soupisy k 31.12.2013,
Celková hodnota majetku obce Hlavice k 31.12.2013 – dle inventur OÚ, ZŠ, MŠ.
OZ obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy závěrečný účet obce Hlavice
za rok 2013, dle přiloženého návrhu závěrečného účtu obce Hlavice za rok 2013, bodu I-XI
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlavice za rok 2013 bez výhrad.
2) Schválení účetní závěrky obce Hlavice
Zastupitelstvo obce Hlavice schvaluje účetní závěrku obce Hlavice za rok 2013.
Přílohou tohoto usnesení je protokol o schválení účetní závěrky obce Hlavice.
OZ byly předloženy výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha za rok 2013,
a zpráva o inventarizaci k 31.12. 2013, dle přiložených příloh.
OZ obce Hlavice se usneslo a všemi přítomnými členy schvaluje účetní závěrku
obce Hlavice za rok 2013.
3) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice za rok 2013
Zastupitelstvo obce Hlavice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Hlavice za rok 2013.
Přílohou tohoto usnesení je protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Hlavice
OZ byly předloženy výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha za rok 2013,
a zpráva o inventarizaci k 31.12. 2013, dle přiložených příloh.
OZ obce Hlavice se usneslo a všemi přítomnými členy schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice za rok 2013.
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4) Rozpočtové opatření č. l
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy
rozpočtové opatření č. 1, dle přiložené přílohy
Celkový rozpočet po úpravách / rozpočtové opatření č. 1/, kterým se rozpočet navyšuje
v příjmech o 19.800,- Kč i výdajích o 19.800,- Kč, činí celkem 5.080.149,01 Kč v příjmech
a 5.080.149,01 Kč ve výdajích / po zapojení na dorovnání příjmů účtu + 8115 (ve výši
1.483.150,01 Kč - zůstatek finančních prostředků minulých let) ve schváleném rozpočtu/.
5) Schválení počtu zastupitelů pro následné volební období 2014 až 2018
Zastupitelstvo obce Hlavice stanovilo pro následné volební období 2014 až 2018
9 členné zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo obce Hlavice jednohlasně odsouhlasilo
pro následné volební období 2014 až 2018
9 členné zastupitelstvo obce.
6) Přeložka el. vedení do země – Melichar Jan
Byla projednána přeložka el. vedení pod místní komunikací.
Po místním šetření bylo konstatováno,
že vzhledem k důležitosti místní komunikace v daném místě,
by bylo vhodnější provést přeložku el.vedení protlakem, tak aby nedošlo k porušení
asfaltového povrchu místní komunikace na místo plánovaného
překopu místní komunikace v daném místě.
OZ se usneslo a odhlasovalo:
7 pro
1 zdržel Kolomazník Lubomír
že přeložka el. vedení pod místní komunikací se může provést pouze protlakem,
tak aby nedošlo k porušení asfaltového povrchu místní komunikace.
Provedení překopem se zamítá.
7) Výběr firem na zateplení ZŠ
OZ se dohodlo na podmínkách pro výběr firem na zateplení ZŠ.
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8) Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 657/3

David Košek – Lesnovek

OZ projednalo žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 657/3
o výměře 1149 m2 k.ú.Hlavice.
Žádost podal: David Košek – Lesnovek
Po zveřejnění tohoto záměru na úřední desce a uplynutí lhůty na vyvěšení
bude přistoupeno ke schválení odkoupení výše uvedeného pozemku.
Viz. příloha:
Informace o pozemku
Katastrální mapa se zákresem
9) Vypracování podkladů pro provozování hřbitova.
OZ projednalo veškeré předložené podklady pro provozování hřbitova,
které se budou schvalovat na příští pravidelné schůzi OZ.
Byl dohodnut další postup pro dokončení této záležitosti.
10) Webové stránky obce Hlavice
Vzhledem k okolnosti, že se musí provést zdokonalení komunikačního systému
OZ se dohodlo o poskytnutí jednorázové odměny ve výší 3000 Kč pro tyto účely.
OZ se usneslo a odhlasovalo:
7 pro
1 zdržel Mikeš Zdeněk (administrátor web.stránek a navrhovatel odměny),
že se poskytne jednorázová odměna ve výši 3000 Kč pro účely zdokonalení komunikačního
systému webových stránek obce Hlavice.

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

V Hlavici dne 07.07.2014
Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.

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

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

