Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 3.10.2016
Přítomen: Martin Hozák, Ing. Dagmar Melicharová, Jaroslav Najman, Jiří Pelinka *, Miroslav Pytloun,
Ing. Josef Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý, Josef Šenberk
Omluven:
* (omluven na zahájení, dorazil v průběhu konání zastupitelstva obce)

1) Rozpočtové opatření č. 4
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy rozpočtové opatření č. 4,
dle přiložené přílohy
Celkový rozpočet po úpravách / rozpočtové opatření č. 4/ , kterým se schválený rozpočet navyšuje
v příjmech o 22.000,-Kč i ve výdajích o 22.000,-Kč, činí celkem v příjmech 3.685.000,
Kč a ve výdajích3.685.000,- Kč.

Pro -

(8) Martin Hozák, Ing. Dagmar Melicharová, Jaroslav Najman, Miroslav Pytloun,
Ing. Josef Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý, Josef Šenberk

Proti (0)
Zdržel se - (0)
2) MŠ Hlavice
Starosta obce pan Miroslav Pytloun velmi podrobně informoval zastupitele o úpravách v MŠ Hlavice
(nákup- sporák v kuchyni, boiler, 2 digestoře, umyvadlo, výlevka v úklidové komoře, okénko v šatně +
jednotlivé opravy a nátěry)
3) Hlavická pouť 2016
Paní Hajská seznámila OZ s celkovými příjmy z Hlavické poutě 2016.
Tyto příjmy jsou bez odečtených nákladů na konání této akce.
Poté pan starosta doplnil několik vlastních postřehů k Hlavické pouti.
4) EET (Elektronická evidence tržeb)
Starosta obce pan Miroslav Pytloun informoval OZ o nutnosti zavést od ledna EET v místním pohostinství.
Dále bude konzultováno (úvodní jednání už proběhlo) se slečnou L. Rechcíglovou, která má místní
pohostinství v pronájmu.
5) Dotaz - J. Najman
Pan Jaroslav Najman se informoval na posudek „Vápenských lip“. Tento posudek je už hotový a lípy by měly
být v poměrně dobrém stavu, pouze bylo doporučeno udělat prořezávku suchých větví.

6) Dotaz – Ing. Josef Pytloun
Pan Ing. Josef Pytloun se dotázal na vznik nedorozumění ohledně ohňostroje na Hlavické pouti.
Pan starosta informoval OZ o průběhu. V předešlých letech zajišťovala ohňostroj obec.
V letošním roce ohňostroj zařizovali majitelé pouťových trakcí (p. Hlavatý a p. Janeček).
Čas uvedený na plakátech byl závazný, ale bohužel nebyl provozovateli atrakcí dodržen a z tohoto důvodů
příští rok bude opět ohňostroj organizovat pouze OÚ Hlavice.
Dále se OZ zabývalo myšlenkou, jak zvýšit kulturní úroveň této tradiční pouti, tak aby nedocházelo k úbytku
návštěvníků. Tento problém není uzavřený a každý může svým názorem přispět do diskuse.
7) Hluk v obci v době nedělního poledního klidu
Vedení obce bylo pověřeno vytvořením informační zprávy pro občany obce Hlavice. Obsahem této zprávy
bude upozornění na nepoužívání hlučných zařízení (křovinořezy, pily atd.) v obci v době nedělního
poledního klidu (od 11. do 14. hod.).

V Hlavici dne 3.10.2016
Zapsal: Mgr. Tomáš Rolf

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

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

