Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 14. 4. 2016
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva pro obce:
Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček
ve společenské místnosti v Hlavici
Přítomen: Ing. Dagmar Melicharová, Jaroslav Najman, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Josef Šenberk
Omluven: Martin Hozák, Mgr. Zdeněk Starý
Program : 1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti obce v roce 2015
3) Výsledek hospodaření obce v roce 2015
4) Návrh a schválení rozpočtového výhledu na období 2017-2018
5) Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2016
6) Plán- činnost obce v roce 2016
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. Přivítal přítomné obyvatele obce Hlavice, přečetl program
a informoval se, zdali by někdo nechtěl tento program doplnit.
Nikdy z přítomných změnu programu nepožadoval.
Jako zapisovatel byl navržen Mgr. Tomáš Rolf, ověřovatelé zápisu: Jaroslav Najman a Josef Šenberk.
Obecní zastupitelstvo se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy tento program.

Pro -

(7) Ing. Dagmar Melicharová, Jaroslav Najman, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Josef Šenberk
Proti (0)
Zdržel se - (0)

2) Zpráva o činnosti obce v roce 2015
Starosta obce Hlavice přednesl zprávu o činnosti obce v roce 2015: (ve stručnosti)
a) Obecně závazná vyhláška obce Hlavice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Hlavice.
Starosta obce informoval o této vyhlášce a rozebral i možnosti, jak mohl být řešen problém
s bioodpadem. Informoval o situaci kolem hřbitova, kam byly objednány dvě 140 litrové popelnice
na organický odpad a jsou odváženy ve 14 denních intervalech od dubna do října. Pro tento rok je
domluven odvoz i v listopadu. Důraz kladl na správné třídění tohoto odpadu.

b) Hasičská nádrž- Vápno
Řadu let tato hasičská nádrž neplnila svůj účel. Aktivitou místních občanů, ve formě brigád, byla
tato nádrž opravena a dnes slouží i pro jiné účely, než pouze pro hasební. Obec hradila náklady
na materiál. Sponzorský dar poskytla i firma LukMat s.r.o., Horní Hánychov, Liberec.
Pro udržení dobré kvality vody byla zřízena přípojka elektrické energie a pomocí pískové filtrace
je voda v dobré kvalitě. Garantem této akce byl zastupitel J. Najman.
c) Sportovní areál Hlavice
Starosta obce informoval o průběhu jednání a následného odkupu tohoto areálu.
Areál je nyní majetkem obce Hlavice, místní fotbalový klub je zde v dlouhodobém nájmu.
M. Pytloun popřál místním fotbalistům hodně zdaru a radosti z fotbalu.
d) Kolaudace zateplení budovy ZŠ
Kolaudace byla stanovena na 15.4.2015, do užívání byla předána 6.1.2015. Celkové náklady byly
3.368.821 Kč,-podíl obce byl 1.170.000,-.
e) Reklamace opravy komunikace do osady Končiny
Reklamace byla úspěšně vyřízena. Vlivem této reklamace přibyl i další nástřik obrusné vrstvy, což by
mělo přispět k prodloužení životnosti této komunikace.
f) Nová smlouva s mobilním operátorem T mobil
Byla uzavřena nová výhodnější smlouva s mobilním operátorem T mobil.
Tato smlouva zajistila ušetření nákladů obce. Bylo to již druhé snížení za tyto služby.
g) Pojišťovna Generali
Po proběhnutí výběrového řízení na pojištění majetku obce byl zvolen nový pojišťovací ústav.
Služby se rozšíří i o pojištění Sportovního areálu v Hlavici.
I přesto klesne cena ročního pojištění cirka o 30%.
h) Setkání obyvatel
Za nemalého přispění starostky obce Všelibice bylo uskutečněno setkání obyvatel bývalé
„střediskové obce Všelibice“. (Nyní obce Všelibice, Hlavice a Cetenov)
K tanci a poslechu na tomto milém setkání zahrála Plechařinka. Vzhledem k pozitivnímu
ohlasu bude tato společenská akce uskutečněna opakovaně.

3) Výsledek hospodaření obce v roce 2015
Paní Jana Hajská přednesla zprávu o hospodaření obce Hlavice v roce 2015.

4) Návrh a schválení rozpočtového výhledu na období 2017-2018
Zastupitelstvo obce Hlavice schvaluje všemi přítomnými členy rozpočtový výhled
na období 2017-2018
(v roce 2017 ve výdajích 5.313 tis. Kč a v příjmech 3.750 tis. Kč. po zapojení financování
(prostředků minulých let pol. 8115 ve výši 1.563 tis. Kč činí příjmy také 5.313 tis. Kč.
V roce 2018 v příjmech 3.490 tis. Kč. a výdajích také 3.490 tis. Kč.) dle přiložené přílohy.
Obecní zastupitelstvo se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy tento rozpočtový výhled.
Pro -

(7) Ing. Dagmar Melicharová, Jaroslav Najman, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Josef Šenberk
Proti (0)
Zdržel se - (0)

5) Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2016
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2016,
Jehož příjmy činí 3.650 tis. Kč. a výdaje také činí 3.650. tis. Kč.

Pro -

(7) Ing. Dagmar Melicharová, Jaroslav Najman, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Josef Šenberk
Proti (0)
Zdržel se - (0)

6) Plán činností na rok 2016
a) Kácení v době vegetačního klidu
V centru obce (park v areálu ZŠ) proběhlo v době vegetačního klidu kácení dřevin.
Cílem bylo prosvětlit tento prostor.
b) Zateplení budovy Obecního úřadu v Hlavici
OZ odsouhlasilo zateplení této budovy nejen z důvodu špatného technického stavu této budovy,
ale i vzhledem k tomu, že zde vytápíme přímotopy. Dojde nejen k zateplení obálky budovy, ale bude
provedena hydroizolace nad podsklepenou částí budovy, hydroizolace a zateplení podlah, výměna
oken, rozebrání střešní krytiny, zateplení stropu a krovů, položení nové krytiny a zhotovení nových
podhledů. Celkové odhadované náklady budou činit odhadem 4.400.000.- Kč.
Jedná se o náklady, které jsou naceněné podle ceníku URS, který je celostátně platný a používá se.
Předpokládáme, že vysoutěžená cena bude podstatně nižší.
U této akce může dojít k realizaci až v roce 2017.

c) Údržba komunikací
Bude provedena oprava komunikace na Vápně obalovanou směsí.
U spojnice mezi Hlavicí a vystrkovem budou zasypány výmoly a rozhrnut štěrkový podklad, tak aby
byla komunikace lépe sjízdná.
d) Opravy v MŠ
Tyto opravy v Mateřské školce Hlavice mají dlouhodobější charakter a jsou specifikovány
v zápisu z kontroly OHES.

7) Diskuse
Diskusi zahájil pan J. Melichar, který upozornil na hromadění odpadu u tělocvičny.
Jedná se převážně o pytle s plasty (plastové lahve). Na tento dotaz zareagovala Ing. R. Pytlounová, která
uvedla, že se jedná o sběr plastových lahví místní ZŠ, která nemá skladovací kapacity na tento sběr. Pan Ing.
J. Pytloun vyslovil názor, že se neměla bourat „ocelokůlna“, kde by bylo možné tento sběr skladovat.
Pan J. Melichar vyslovil myšlenku na změnu strategie sběru odpadu. Nenosit odpad do ZŠ průběžně celý
rok, ale vždy jen na daný termín a sběrné kontejnery vždy poté vyvézt. Dále bylo řešeno, že se v tomto
sběru objevují i pytle s jiným než „požadovaným odpadem“. Paní H. Pelinková upozornila na určitou
paralelu s „ohrádkami“ na obecní odpad, kde se nám občas hromadí „materiál“, který není v označených
pytlích a z toho důvodu ho nikdo nevyveze. Jednou možností řešení by bylo přemístit tyto ohrádky
dále od hlavních komunikací.
Situace se školním sběrem bude řešena pořízením přístřešku pro tento sběr, poté co vedení ZŠ odmítlo
navrhované řešení panem J. Melicharem, které mělo i další podporovatele mezi občany.
Obě řešení měla své výhody, ale také skýtají určitá úskalí.

Další dotaz vznesl pan Ing. J. Pytloun. Zajímal se o místní hasičskou nádrž a její nefunkční stav.
Pan J. Melichar informoval o opravách, které už proběhly.
Celou situaci pak zhodnotil pan J. Pelinka a dodal i plán prací na letošní rok.
Poté vyzval obyvatele obce a hlavně místní dobrovolné hasiče, aby se zúčastnili plánovaných brigád.
Dále do diskuse zasáhl pan J. Sichrovký, který se zajímal o opravu obecní komunikace na Vápně.
Bylo mu zodpovězeno panem starostou obce, že oprava proběhne a bylo s tím již počítáno v plánech obce
na tento kalendářní rok.
Pan J. Melichar upozornil na špatný stav okresní silnice vedoucí přes Hlavici. Bude vyvoláno jednání mezi
představiteli obcí Hlavice, Všelibice a Cetenov, kde bude upřesněna společná strategie jednání
a požadování nápravy nevhodného stavu této komunikace.
Posledním bodem diskuse byla komunikace z Hlavice do Lesnovka. Paní H. Pelinková navrhovala omezení
provozu dopravních prostředků o větší hmotnosti. Pan P. Neuman se tázal na dořešení situace se vzniklým
„zvlněním“ této komunikace v některých místech. Situace se již řeší. V první fázi došlo k pokácení obecních
stromů, jejichž kořeny silnici nadzvedávaly. Dále budou odkopány kořeny těch stromů, které nerostou na
obecním pozemku, jejichž kořenový systém narušuje stav této komunikace.
Poté pan starosta Miroslav Pytloun diskusi ukončil.

V Hlavici dne 14. 4. 2016
Zapsal: Mgr. Tomáš Rolf

……………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Najman

………………………………………………………..
Josef Šenberk

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

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

