Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 4.7.2016
Přítomen: Jaroslav Najman, Ing. Josef Pytloun, Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý
Omluven: Martin Hozák, Ing. Dagmar Melicharová, Jiří Pelinka, Josef Šenberk
1) Rozpočtové opatření č. 2
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy rozpočtové opatření č. 2,
dle přiložené přílohy.
Celkový rozpočet po úpravách / rozpočtové opatření č. 2/, kterým se schválený rozpočet nenavyšuje ani
neponižuje, činí celkem 3.663.000,- Kč v příjmech a 3.663.000,- Kč ve výdajích.
Pro (5) Jaroslav Najman, Ing. Josef Pytloun, Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý
Proti (0)
Zdržel se - (0)
2) P. Plecháč- Vápno
Pan Plecháč vznesl dotaz, jak to bude s úklidem větví po spadených lípách na Vápně.
Pan starosta Miroslav Pytloun informoval o štěpkování, které proběhne v brzké době. Větve se budou
svážet na hromadu před místním pohostinstvím, tak jako při minulé akci na jaře,
kde došlo k úklidu větví po kácení dřevin v parku u ZŠ.
Pan Plecháč poté vznesl další dotaz týkající se zavedení vyhlášky ohledně „nedělního klidu“. Cílem případné
vyhlášky by bylo zamezit během neděle v obci práci s hlučnými přístroji (sekačky na trávu, křovinořezy, pily
atd.) Vedení obce se danou situaci do nynějška snažilo řešit vždy domluvou. Zavedením takovéto vyhlášky
se zastupitelstvo ještě bude zabývat.
3) Žádost- Prokopovi-Vápno
Obecní zastupitelstvo se zabývalo žádostí Vratislava a Moniky Prokopových na pokácení a odbornou
prořezávku lip na Vápně. Pan starosta ukázal OZ odborný posudek na stav těchto lip z roku 2011, podle
kterého bylo vše v pořádku a bylo třeba pouze prořezávky suchých větví, která se i realizovala.
Přesto OZ nechá vypracovat nový posudek na stav lip v obci Hlavice.
4) Dotace – místní knihovna
Obci byla poskytnuta dotace 13 000 Kč na pořízení nového PC do místní knihovny. Spolu s počítačem bylo
třeba zakoupit i programové vybavení. Celkové náklady byly ve výši 18 000 Kč,
5 000 Kč tedy doplatí obec Hlavice.
5) Oprava silnice - Vápno
Starosta obce Miroslav Pytloun oslovil 4 stavební firmy.
Dvě z těchto firem už odpověděly a na dvě nabídky ještě čekáme.

6) Žádost – oprava silnice III/26817 Vystrkov-Vápno
Vedení obcí Hlavice, Všelibice a Vystrkov zažádalo na KSSLK (Krajská správa silnic Libereckého kraje)
o opravu silnic III/2774 Všelibice – Vystrkov a III/26817 Vystrkov-Vápno, které jsou ve velmi špatném stavu.
KSSLK odpověděla dopisem, kde je uvedeno, že registrují špatný stav těchto komunikací, ale pro nynější rok
tyto komunikace nejsou zařazeny do „Plánu oprav“. Dojde pouze k lokální výspravě výtluků v rámci běžné
letní údržby, zhruba v 27. týdnu.

7) Lípa Svobody - dopis
Pod jednou z pokácených lip byl nalezen dopis z 28.10.1968 psaný ředitelem ZŠ p. Loudou.
Tento dopis byl napsán na paměť 50. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Tato lípa byla v dopise nazvána Lípou Svobody.

V Hlavici dne 4.7.2016
Zapsal: Mgr. Tomáš Rolf

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

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

