Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 12. 4. 2017
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva pro obce:
Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček
ve společenské místnosti v Hlavici
Přítomen: Martin Hozák, Ing. Dagmar Melicharová, Jaroslav Najman, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý, Josef Šenberk
Omluven:
Program: 1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti obce v roce 2016
3) Výsledek hospodaření obce v roce 2016
4) Návrh a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018-2019
5) Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2017
6) Plán činnost obce v roce 2017
7) 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.
Nikdo z přítomných občanů obce a hostů změnu programu nepožadoval.
Obecní zastupitelstvo se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy tento program.
Pro -

(9) Martin Hozák, Ing. Dagmar Melicharová, Jaroslav Najman, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý, Josef Šenberk
Proti (0)
Zdržel se - (0)
Jako zapisovatel byl navržen Mgr. Tomáš Rolf, ověřovatelé zápisu: Jaroslav Najman a Mgr. Zdeněk Starý.
Obecní zastupitelstvo se usneslo a schvaluje zapisovatele a ověřovatelé zápisu.
Pro -

(8) Martin Hozák, Ing. Dagmar Melicharová, Jaroslav Najman, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Miroslav Pytloun, Mgr. Zdeněk Starý, Josef Šenberk
Proti (0)
Zdržel se - (1) Mgr. Tomáš Rolf

2) Zpráva o činnosti obce v roce 2016
Starosta obce Hlavice přednesl zprávu o činnosti obce v roce 2016: (ve stručnosti)
a) Snížení energetické náročnosti objektu OÚ Hlavice č.p.54 („Kampelička“)
Pan starosta informoval přítomné o výsledcích výběrového řízení.

Společnost ECOSAFE byla z výběrového řízení vyřazena, pro nesplnění podmínek.
Vítězem se stala společnost STAVOTERM Černý s.r.o.
Začátek stavebních prací je naplánován na květen 2017.

b) Mateřská škola Hlavice
V roce 2016 bylo provedeno větší množství oprav (kuchyně, toalety atd.).
Některé opravy byly nutné, pro další provoz tohoto objektu, jiné pouze pomohly usnadnit práci
personálu.
c) Komunikace Vápno, Hlavice-Vystrkov
Na komunikaci mezi Hlavicí a Vystrkovem došlo jen k minimálním opravám a to zasypáním děr.
Komunikaci na Vápně opravovala společnost Zoubek s.r.o. tryskovou metodou. Tento způsob
opravy je vzhledem podmínkám nejvhodnější.
d) Autobusová zastávka Hlavice
V letních měsících byla opravena autobusová zastávka (čekárna) v Hlavici.
e) Připomenutí změny pojišťovny
Pan starosta připomněl loňskou změnu pojištění obecního majetku. Pojišťovna Generali nám
nabídla vhodnější smlouvu (levnější pojištění a za lepších podmínek). Po letním „řádění vichřice“
bylo tohoto pojištění využito. Veškeré pohledávky byly pojišťovnou uhrazeny.
f) Průkaz energetické náročnosti budov
Veškeré budovy vlastněné obcí mají nový průkaz energetické náročnosti.
g) Pozemky 174/1, 174/3 v k.ú. Hlavice
Na těchto parcelách by bylo možné stavět rodinné domy.
Jsou však ve vlastnictví římskokatolické církve, od které je obec chtěla vykoupit a následně za
obdobnou cenu prodat zájemcům o výstavbu. Pan starosta informoval o vzniklých komplikacích.
h) Hospic sv. Zdislavy
Toto zařízení pomáhá prožít důstojným způsobem závěr života těžce nemocným a nevyléčitelným
lidem. Obec Hlavice, která je ve spádové oblasti tohoto hospice, opakovaně přispěla částkou 1500
Kč na provoz.

i) Budova OÚ – výměna elektronického zabezpečovacího zařízení
Na OÚ došlo k závadě na stávajícím elektronickém zabezpečovacím systému. Oprava by byla tak
nákladná, že vhodnější bylo toto zařízení nahradit novým a „efektivnějším“.
3) Výsledek hospodaření obce v roce 2016
Paní Jana Hajská přednesla zprávu o hospodaření obce Hlavice v roce 2016.

4) Návrh a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018-2019
Zastupitelstvo obce Hlavice schvaluje všemi přítomnými členy návrh střednědobého výhledu
na období 2018-2019
(V roce 2018 ve výdajích 3.683.000 Kč a v příjmech 3.863.000 Kč, v roce 2019 v příjmech 3.700.000 Kč a ve
výdajích 3.700.000 Kč.)
Pro -

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

5) Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2017
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy návrh schodkového rozpočtu na rok 2017,
ve kterém je v příjmech na dorovnání schodku zapojeno financování (pol. + 8115) zůstatek finančních
prostředků z minulých let ve výši 2.963.961,30 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh schodkového rozpočtu na rok 2017 v celkové výši v příjmech
7.027.761,30 Kč i výdajích 7.027.761,30 Kč po dorovnání příjmů položkou + 8115 (ve výši 2.963.961,30 Kč
finanční prostředky minulých let)
Pro -

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

6) Plán činností na rok 2017
a) Snížení energetické náročnosti objektu OÚ Hlavice č.p.54
Starosta obce podal praktické informace související s tímto projektem.
b) ZŠ a MŠ Hlavice
Dojde k navýšení rozpočtu, tak aby rozpočet lépe „pokryl“ mzdy a chod těchto zařízení.

c) Hřbitovní zeď
Dojde k opravě zdi na místním hřbitově. Vše bude projednáno a dořešeno na některé
z následujících schůzí OZ obce Hlavice.
d) Kácení lip
V období vegetačního klidu došlo ke kácení lip kolem kostela.

Tyto lípy byly podle studie ve špatném stavu. Pro následující období vegetačního klidu je
naplánovaná větší údržba lip na Vápně.

7) Různé, diskuse a závěr
Diskusi zahájil pan Ing. J. Pytloun s připomínkou o malé výsadbě zeleně v obci, vzhledem ke kácení.
Paní Ing. Renata Pytlounová oponovala, že není třeba za každou cenu jen vysazovat nové stromy, ale je
potřeba tuto činnost svědomitě plánovat, tak aby Hlavice byla zelenou obcí, ale s minimem práce
související s úpravou této zeleně. Pan Ing. J. Pytloun navrhl vytvoření odborné studie zeleně v obci.
Poté se ke slovu přihlásila p. J. Menšíková. Vyslovila nesouhlas s výsledkem provedeného posudku lip
na Vápně a zároveň obavu o budovy v okolí těchto lip. Pan starosta M. Pytloun na tento nesouhlas a obavu
odpověděl. Pan V. Prokop se nechal informovat, jak byla přerozdělena plánovaná částka 99 tis. Kč na
údržbu zeleně v obci Hlavice. Paní J. Hajská vyhledala a odpověděla, že tato částka neslouží pouze k úpravě
stromů, ale i k sekání ploch kolem obecních komunikací. Dále pan V. Prokop naléhal na OZ, aby řešili situaci
s lípou u „Klabanových“ a upozornil na možné „dotace na sídelní zeleň“. Pan J. Najman informoval, že tuto
informaci již podal na OZ.
Mgr. T. Rolf sdělil, že úprava těchto lip (razantní prořezávka) byla naplánovaná na podzim,
ale po prosbě p. V. Prokopa a p. J. Menšíkové by mělo dojít ke svázání této lípy ještě během jara.
Pan V. Prokop vyslovil jménem Mysliveckého sdružení Hlavice připomínku na úklid v místní tělocvičně.
Paní Ing. R. Pytlounová upozornila pouze na částečný úvazek paní uklízečky, která uklízí pro potřeby ZŠ.
Mgr. T. Rolf se vložil do diskuse s upozorněním, že problémem není „uklizená či neuklizená tělocvična před
pořádáním místní zábavy“, ale špatný stav střechy tělocvičny. V důsledku tohoto špatného stavu střechy
do tělocvičny zatéká a to způsobuje další závady. Dále byla řešena otázka vybudování kuchyně
v tělocvičně, tomu odpovídající jistič atd.
Paní J. Menšíková vyslovila žádost, aby na svátky či Hlavickou pouť svítilo veřejné osvětlení celou noc. Pan
starosta reagoval tím, že problém je v nastavitelnosti veřejného osvětlení (muselo by se to chodit vždy
ručně nastavovat). Navíc ne každý by s tímto nastavením veřejného osvětlení asi souhlasil, ale je to dobrý
podnět pro další jednání.
Následně zazněla informace o nových zájemcích o provozování místního pohostinství.
Poté pan starosta Miroslav Pytloun diskusi ukončil.
V Hlavici dne 12. 4. 2017
Zapsal: Mgr. Tomáš Rolf

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

………………………………………………………..
Mgr. Zdeněk Starý

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

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

