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Usnesení ze schůze OZ obce Hlavice dne 06.10.2014
Přítomen:

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

1) Zateplení ZŠ včetně výměny zdroje tepla
OZ po projednání schvaluje všemi přítomnými hlasy (v počtu 7)
návrh smlouvy o úvěru č.0389244459 s Českou spořitelnou, a.s.
o poskytnutí úvěru ve výši 3.000.000 Kč se splatností do 30.09.2015
na financování akce Zateplení ZŠ včetně výměny zdroje tepla.
2) Oprava místní komunikace v obci Hlavice – Končiny
Bezúplatný převod pozemku.
OZ se usneslo a všemi hlasy odhlasovalo bezúplatný převod
pozemku č.718/2 k.ú. Hlavice o výměře 84 m2
náležící Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Výše jmenovaná část pozemku slouží jako začátek příjezdové komunikace do osady Končiny.
Viz. příloha:
Informace o pozemku
Katastrální mapa se zákresem
3) MAS – schválení územní působnosti 2014 – 2020
Zastupitelstvo obce Hlavice v územní působnosti MAS Podještědí, z.s.
schvaluje usnesením bod. č. 3 ze dne 6.10.2014 zařazení svého území
do územní působnosti SCLLD MAS Podještědí, z.s.
Hlasování: 6 pro, 1 nesouhlasí Jiránek František
4) Rozpočtové opatření č.2 (úprava rozpočtu) Hajská Jana
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy
Rozpočtové opatření č.2, dle přílohy: Rozpočtové opatření č. 2
Celkový rozpočet po úpravách / rozpočtové opatření č.2/, kterým se rozpočet
navyšuje v příjmech o 22.000- Kč i výdajích o 22.000,- Kč,
činí celkem 5.102.149,01 Kč v příjmech a 5.102.149,01 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/.
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Devátý Josef – Hlavice

OZ se usneslo a všemi přítomnými členy odsouhlasilo
žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 749
o výměře 119 m2 k.ú. Hlavice za cenu 20 Kč/m2
Žádost podal: Devátý Josef – Hlavice
6) Žádost o projednání směny pozemku – Ivica a Antonín Havelkovi
OZ projednalo žádost o směny pozemku.
Žádost podal: Ivica a Antonín Havelkovi – Liberec
OZ obce Hlavice se usneslo a všemi hlasy předběžně schvaluje směnu následujících pozemků.
Pozemek obce Hlavice p.č. 725/4 kat.území Hlavice o výměře 152 m2,
který vznikne oddělením od pozemku p.č. 725/1
podle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku
Číslo plánu 196-507/2004 vypracovaný Ing. Ivanem Macháčkem 22.12.2004 521/04
schválený Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj 6.1.2005 číslo 1803/2004
za pozemek
pozemek p.č. 728 kat. území Hlavice o výměře 439 m2 vlastníků
Doc. Ing. Antonína Havelky, CSc bytem Ruprechtická 1335/79 Liberec 1 Staré město
a Ing. Ivici Havelkové bytem tamtéž.
Všechny výše uvedené pozemky se nacházejí v k.ú. Hlavice.
Po zveřejnění tohoto záměru na úřední desce a uplynutí lhůty na vyvěšení
bude přistoupeno ke schválení směny výše uvedených pozemků.
Viz. příloha:
Geometrický plán pro rozdělení pozemku
Číslo plánu 196-507/2004 vypracovaný Ing. Ivanem Macháčkem 22.12.2004 521/04
schválený Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj 6.1.2005 číslo 1803/2004
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7) Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 145/7
Spolek – Biologická čistírna odpadních vod u bytových domů – Hlavice
OZ projednalo žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 145/7
o výměře 283 m2 k.ú. Hlavice za cenu 20 Kč/m2.
Žádost podal: Spolek – Biologická čistírna odpadních vod u bytových domů – Hlavice
OZ obce Hlavice se usneslo a všemi hlasy předběžně schvaluje žádost o odkoupení obecního
pozemku p.č. 145/7 o výměře 283 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:
Geometrický plán pro rozdělení pozemku
Číslo plánu 266-14025/2014 vypracovaný: Ing. Radomír Zeman dne: 29.5.2014
číslo: 521/04 schválený Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj 23.6.2014 číslo 629/2014
8) Žádost o převod kanalizace splaškových vod od bytových domů č. 61, 62, 63.
Spolek – Biologická čistírna odpadních vod u bytových domů – Hlavice
OZ projednalo žádost o převod kanalizace splaškových vod od bytových domů č. 61, 62, 63.
Žádost podal: Spolek – Biologická čistírna odpadních vod u bytových domů – Hlavice
OZ obce Hlavice se usneslo a všemi hlasy předběžně schvaluje žádost
o převod kanalizace splaškových vod od bytových domů č. 61, 62, 63.
Po zveřejnění tohoto záměru na úřední desce a uplynutí lhůty na vyvěšení
bude přistoupeno ke schválení odkoupení výše uvedeného pozemku.
9) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu Obce Hlavice na rok 2014
– Hospicová péče svaté Zdislavy
OZ se usneslo a odhlasovalo všemi přítomnými členy,
žádost o finanční příspěvek z rozpočtu Obce Hlavice na rok 2014.
Předmětem příspěvku je Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s.
Finanční příspěvek bude 5 Kč / obyvatele obce Hlavice.

V Hlavici dne 06.10.2014
Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.

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

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

