Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 9. 4. 2015
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva pro obce:
Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček
ve společenské místnosti v Hlavici
Přítomen: Martin Hozák, Ing. Dagmar Melicharová, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý
Omluven: Jaroslav Najman, Josef Šenberk
Program : 1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti obce v roce 2014
3) Výsledek hospodaření obce v roce 2014
4) Návrh a schválení rozpočtového výhledu na období 2016-2017
5) Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2015
6) Informace o záměru obce-koupě sportovního areálu SK Hlavice-schválení
7) Plán- činnost obce v roce 2015
8) Různé, diskuse a závěr
1) Zahájení
Starosta obce Hlavice pan Miroslav Pytloun zahájil Veřejné zasedání obecního zastupitelstva pro obce:
Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček. Poté navrhl změnu v bodě 6 programu zasedání,
kde dojde pouze k informování občanů o záměru obce koupit sportovní areál SK Hlavice.
Obecní zastupitelstvo se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy tento pozměněný program.

Pro -

(7) Martin Hozák, Ing. Dagmar Melicharová, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý
Proti (0)
Zdržel se - (0)

2) Zpráva o činnosti obce v roce 2014
Starosta obce Hlavice přednesl zprávu o činnosti obce v roce 2014: (ve stručnosti)
a) Zateplení ZŠ
Starosta obce pan Miroslav Pytloun podal žádost na zateplení budovy s výměnou zdroje tepla
místní základní školy. Tato žádost o dotaci uspěla a následně byl projekt realizován.
Výběrové řízení vyhrála firma PENTA, plánovaný termín dokončení byl září 2015.
Celkové náklady včetně dotace jsou 3 368 821 Kč z toho dotace činní 2 198 802 Kč.
Podíl obce je tedy 1 170 019 Kč. Dotace už je nyní téměř proplacená, zbývá přibližně 118 000 Kč.
Kolaudace proběhne 15. 4. 2015.

b) Oprava komunikace Končiny
Byla podána žádost o dotaci na opravu komunikace Končiny. Druhé podání přineslo pozitivní výsledek.
c) Oprava komunikace Doleček
d) Směná pozemků – pan Melichar, paní Melicharová
Součástí této výměny je slib pana Melichara, týkající se napřímení komunikace na jeho náklady.
V současné době už došlo k převedení pozemků.
e) V tomto roce byla úspěšně provedena prořezávka lip a to na Vápně a v Hlavici.

3) Výsledek hospodaření obce v roce 2014
Paní Jana Hajská přednesla zprávu o hospodaření obce Hlavice v roce 2014.

4) Návrh a schválení rozpočtového výhledu na období 2016-2017
Zastupitelstvo obce Hlavice schvaluje všemi přítomnými členy rozpočtový výhled
na období 2016-2017
(v roce 2016 v příjmech a výdajích ve výši 3.450 tis. Kč, v roce 2017 v příjmech a výdajích
ve výši 3.215 tis. Kč) dle přiložené přílohy
Obecní zastupitelstvo se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy tento rozpočtový výhled.
Pro -

(7) Martin Hozák, Ing. Dagmar Melicharová, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý

Proti (0)
Zdržel se - (0)
5) Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2015
p. Hajská seznámila přítomné s návrhem rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2015
Ještě před schválení tohoto rozpočtu na žádost občanů pan starosta Miroslav Pytloun otevřel diskusi.
První dotaz měl pan F. Pavlišta a to k položce 3412. Dotaz měl několik částí, na které bylo postupně
odpovězeno. Nejprve byl vysvětlen paní Janou Hajskou důvod rozpočtových výdajů na tomto paragrafu
(bylo konzultováno pro správnost s Krajským úřadem)
Na další část dotazu přišel odpovědět místopředseda SK Hlavice pan Roman Rajtr.
Vysvětlil situaci v SK Hlavice a popsal 3 možné varianty vývoje.
Obec se snaží tuto situaci řešit a to co možná nejhodněji pro občany obce.
Poté celou situaci zhodnotil starosta pan Miroslav Pytloun.
Další informace podal i předseda SK hlavice pan D. Vincour.
O slovo se přihlásil i pan F. Jiránek, který vyslovil obavy z dlouhodobého podporování sportovního klubu
obecním úřadem. Bylo mu vysvětleno, že obec nedává peníze sportovcům na jejich činnost, ale kupuje si
od nich pouze sportovní areál za daných podmínek.

Dále přispěl do diskuse pan P. Rolf, kde vysvětlil, proč by byla varianta prodeje areálu do soukromých rukou
nevhodná (jedna z možných variant, které vyslovil pan R. Rajtr).
Každý podnikatel provozuje svou činnost pro zisk a na přání občanů či fotbalistů ohledně hřiště a kabin
by nemusel být brán ohled.
Záměr obce podpořil i pan Ing. J. Pytloun. S dalším dotazem přispěl pan Ing. Z. Mikeš. I zde bylo podáno
vhodné vysvětlení. Svůj pozitivní názor na plánovanou koupi sdělila i paní H. Pelinková.
Poté se zastupitelé vrátili k hlasování o rozpočtu obce pro rok 2015.
Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2015
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy návrh schodkového rozpočtu na rok 2015,
jehož příjmy činí 3.673.918,90 Kč a výdaje 4.829.794,02 Kč. Na dorovnání schodku je zapojeno
do příjmů financování (pol. +8115) zůstatek finančních prostředků z minulých let
ve výši 1.155.875,12 Kč. Ve financování je zahrnutý úvěr pol. +8113 krátkodobé přijaté půjčené
prostředky ve výši 555.116 Kč a splacený úvěr po -8114 uhrazené splátky krátkodobých přijatých
půjčených prostředků ve výši 555.116 Kč. Celková výše rozpočtu na rok 2015, včetně zapojení financování
( pol.+8115 ve výši 1.155.875,12 Kč a zahrnutí úvěru pol. + 8113 krátkodobé přijaté půjčené prostředky ve
výši 555.116 Kč a splacený úvěr popl. -8114 uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
ve výši 555.116 Kč) činí v příjmech 5.384.910, 02 Kč i ve výdajích činí 5.384.910,02 Kč (dle přiložených
příloh-Návrh rozpočtu na rok 2015 příjmy-výdaje).

Pro -

(7) Martin Hozák, Ing. Dagmar Melicharová, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý
Proti (0)
Zdržel se - (0)

6) Informace o záměru obce – plánovaná koupě sportovního areálu od SK Hlavice
Tento bod už byl prakticky realizován v předchozí diskusi.
7) Plán činností na rok 2015
a) Cesta Končiny- byla podána reklamace koncem roku 2014, reklamace byla úspěšně přijata,
slíbená náprava by měla proběhnout v květnu 2015
b) Nově byl pověřen správou o prodeji a výměnách pozemků místostarosta T. Rolf.
c) Pan starosta M. Pytloun informoval o novém systému třídění odpadů.

8) Diskuse
Paní Flanderková vznesla prosbu na lepší zajištění úklidu odpadů, zejména v okolí tělocvičny.
Část těchto odpadů bude uklizena stavební firmou, které zajišťovala zateplení ZŠ a nestihla veškerý
„stavební odpad“ odstranit. Další část odklidí pan J. Melichar v rámci úpravy terénu kolem tělocvičny.
Tuto prosbu paní Flanderkové podpořila i paní Medková.
Poté přišel s připomínkou pan Ing. J. Pytloun. Navrhoval opravit hasičskou nádrž v Hlavici na náklady obce.
Poté co pan J. Pelinka sdělil, že hasiči už začali na vlastní náklady tuto nádrž opravovat, konkrétně vyměnili
ventil, nastala diskuse. Pan P. Najman se přihlásil, že by případně přispěl finanční částkou, na opravu
této hasičské nádrže. Závěrem diskuse bylo prohlášení a slib hasičů, že se zavazují k opravě této hasičské
nádrže, ještě během roku 2015. Dále pozvali občany na „úklidovou brigádu“,
která proběhne v sobotu 11. 4. 2015 od 9.00.
Poté pan starosta Miroslav Pytloun diskusi ukončil.

V Hlavici dne 9. 4. 2015
Zapsal: Mgr. Tomáš Rolf

……………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zdeněk Starý

………………………………………………………..
Martin Hozák

……………………………………………………………
Starosta: Miroslav Pytloun

…………………………………………………………
Místostarosta: Mgr. Tomáš Rolf

