Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 22.1.2018
Přítomen: Ing. Dagmar Melicharová, Jaroslav Najman, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý, Josef Šenberk
Omluven: Martin Hozák

1) Žádost – p. Pecáková Iva, p. Pecák Pavel
OZ bylo seznámeno s žádostí o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace – umístění
inženýrských sítí v silničním pozemku a na mostech
K projednání a rozhodnutí o této žádosti dojde na příští schůzi obecního zastupitelstva.

2) Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
OZ bylo seznámeno s nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samostatných celků.
Zastupitelé jednali o aktuálním stavu a paní Ing. D. Melicharová navrhla zvýšení odměny neuvolněného
starosty obce Hlavice na 14 000 Kč od února 2018. Odměny ostatních členů zastupitelstva zůstávají ve
stejné výši. (schváleno 3.11.2014)
OZ se usneslo a schvaluje zvýšení odměny neuvolněného starosty obce Hlavice
od února 2018 na 14 000 Kč.
Pro -

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

3) MŠ Hlavice
OZ obce Hlavice jednalo o nutnosti přebudování místní mateřské školy.
Jen malé procento obcí v ČR má vlastní MŠ i ZŠ.
Po rekonstrukci ZŠ mají zastupitelé zájem i o výrazné zlepšení situace kolem MŠ. Bude pozván odborník,
který zhodnotí možnosti vybudování nové místní MŠ.
Poté bude OZ jednat o podání dotace na (novou) budovu MŠ.

4) Připomínka – Ing. J. Pytloun
Pan Ing. J. Pytloun připomněl nedořešený stav komunikací u domu p. J. Melichara a poté i problém
s pádem sněhu ze střechy na silnici.

5) Hlavická pouť
Pan J. Najman rozvinul diskuzi na téma „úpadek Hlavické pouti“. Tato tradiční pouť trpí v poslední době
nedostatkem nabídky zajímavého zboží ve stánkovém prodeji. Zastupitelé se shodli na nutnosti oslovit
„stánkaře“ zabývající se nejen řemeslnou výrobou. Cílem je předejít případnému nezájmu návštěvníků o
tuto akci a udržet její atraktivitu.

V Hlavici dne 22.1.2018
Zapsal: Mgr. Tomáš Rolf

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

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

