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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 07.07.2014
Přítomen:

Omluven:

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

1) Oprava místní komunikace v obci Hlavice – Doleček
Každým rokem dochází k poškození komunikace na Doleček přívalovými dešti. Každým
rokem je spláchnutá komunikace doplňuje o odplavený štěrk a znovu se upravuje povrch. To
se děje pravidelně a tyto opravy spolykají nemnohé finanční prostředky.
Při letošním červnovém přívalovém dešti došlo k úplné destrukci vozovky s vymletými místy
na vozovce do hloubky až 0,5 m. (Viz. rozsáhlá fotografická dokumentace na OÚ.)
Cesta po této průtrži mračen byla zcela nesjízdná a bylo třeba tuto situaci neprodleně řešit.
Bylo přistoupeno k zásadnímu řešení.
Sespádování vozovky – „od křižovatky F.Novák – Slavík Červenice“ stržení okrajů do polí a
lesa – voda teče mimo vozovku.
Doplnění šterkového lože podél lesa – navýšení vozovky a vyspárování.
Přeorání stávající komunikace těžkou technikou od potoka k odbočce Novák.
Rozdrcení kameniva speciální technikou a následně utužení povrchu hydraulickými vibrátory.
Osazení 4 ks. svodnic v části prudkého svahu mezi domy. Tyto svodnice rozvedou dešťovou
vodu mimo vozovku.
Tato technologie drcení a následné utužení se používá ke zhotovení kvalitních lesních cest,
měla by zaručit prodloužení životnosti bez nutnosti dalších oprav.
2) Zateplení ZŠ – Administrace projektu
Byly předneseny návrhy sepsání mandátní smlouvy.
Dále byly schváleny smlouvy na administrování projektu.
OZ se usneslo a odhlasovalo:
7 pro
1 zdržel Mikeš Zdeněk
že souhlasí s návrhem smluv na administraci projektu – zateplení ZŠ.
3) Zateplení společenské místnosti a dětské hřiště.
Nadřízenými orgány byla provedena kontrola „ex-post“
dotované akce: Zateplení společenské místnosti a dětské hřiště.
Kontrolní orgán ještě požadoval doložit některé doklady vztahující se k této dotaci.
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4) Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 749

Devátý Josef – Hlavice

OZ projednalo žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 749
o výměře 119 m2 k.ú.Hlavice.
Žádost podal: Devátý Josef – Hlavice
OZ se usneslo a všemi hlasy předběžně odhlasovalo:
odkoupení části obecního pozemku p.č. 749 o výměře 119 m2 k.ú.Hlavice
za cenu 20 Kč/m2
Po zveřejnění tohoto záměru na úřední desce a uplynutí lhůty na vyvěšení
bude přistoupeno ke schválení odkoupení výše uvedeného pozemku.
Viz. příloha:
Katastrální mapa se zákresem
Informace o pozemku – Obec Hlavice
Informace o pozemku – Devátý Josef
5) Hřbitov: Smlouva o nájmu hrobového místa a Řád veřejného pohřebiště v Hlavici
Poplatky z hrobových míst byly upřesněny dle dodání podkladů z okolních místních hřbitovů.
Řád veřejného pohřebiště byl upraven dle připomínek.
OZ se usneslo a odhlasovalo:
7 pro
1 zdržel Pytloun Josef
že souhlasí s návrhem Smlouvy o nájmu hrobového místa
a návrhem Řádu veřejného pohřebiště v Hlavici
6) Územní plán – Přezkumné řízení
OZ se usneslo a všemi hlasy odhlasovalo zahájení
přezkumného řízení ve věci Územního plánu obce Hlavice.

Schůze OZ:
Příští veřejná schůze OZ dne 01.09.2014 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
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