Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 5.9.2016
Přítomen: Martin Hozák, Ing. Dagmar Melicharová, Jaroslav Najman, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý, Josef Šenberk
Omluven: Miroslav Pytloun
1) Rozpočtové opatření č. 3
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy rozpočtové opatření č. 3,
dle přiložené přílohy.
Celkový rozpočet po úpravách / rozpočtové opatření č. 3/, kterým se schválený rozpočet nenavyšuje ani
neponižuje, činí celkem 3.663.000,- Kč v příjmech a 3.663.000,- Kč ve výdajích.
Pro -

(8) Martin Hozák, Ing. Dagmar Melicharová, Jaroslav Najman, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý, Josef Šenberk
Proti (0)
Zdržel se - (0)
2) Setkání obyvatel
Místostarosta obce Hlavice Mgr. Tomáš Rolf informoval OZ o plánované akci:
„Setkání obyvatel bývalé střediskové obce Všelibice“. Toto setkání, na které jsou zváni všichni obyvatelé
obcí Cetenov, Hlavice a Všelibice se uskuteční 17.9.2016 v Kulturním domě ve Všelibicích od 14 hodin.
K tanci a poslechu zahraje Plechařinka. Proběhne zde výstava fotografií spolků pořádajících obcí.
3) Oprava budovy MŠ
Během letních prázdnin došlo v budově Mateřské školy Hlavice k modernizaci.
Proběhly některé stavební úpravy, výměna sporáku a boileru atd. Cílem bylo odstranit nedostatky,
které byly vytknuty inspekcí během poslední kontroly.
4) Žádost ZŠ
Mgr. Tomáš Rolf informoval OZ o žádosti paní ředitelky ZŠ Ing. Romany Pytlounové.
Cílem této žádosti je získání výjimky pro provozování ZŠ s menším počtem žáků,
než je zákonem stanovený minimální počet.
Nyní navštěvuje ZŠ 9 žáků (školským zákonem stanovená dolní hranice je 10 žáků),
ale v posledním ročníku MŠ je 8 dětí, z nichž většina by příští rok měla nastoupit do místní ZŠ.
Pro obec by to znamenalo na tento školní rok zvýšení nákladu potřebných pro provoz ZŠ.
OZ se shodlo na zachování ZŠ. Schvalování této žádosti proběhne po zjištění dalších informací,
týkajících se zvýšení finančních nákladů pro obec.
V Hlavici dne 5.9.2016
Zapsal: Mgr. Tomáš Rolf

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

