Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 13. 4. 2018
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
Omluven: Josef Šenberk
Program: 1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti obce v roce 2017
3) Výsledek hospodaření obce v roce 2017
4) Návrh a schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2019-2020
5) Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2018
6) Návrh a schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Hlavice na období 2019-2020
7) Návrh a schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Hlavice na rok 2018
8) Plán činnost obce v roce 2018
9) 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 -

(8) Martin Hozák, Ing. Dagmar Melicharová, Jaroslav Najman, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý
Proti (0)
Zdržel se - (0)
Jako zapisovatel byl navržen Mgr. Tomáš Rolf, ověřovatelé zápisu: Jaroslav Najman a Mgr. Zdeněk Starý.

2) Zpráva o činnosti obce v roce 2017
Starosta obce Hlavice přednesl zprávu o činnosti obce v roce 2017: (ve stručnosti)
a) Snížení energetické náročnosti objektu OÚ Hlavice („Kampelička“)
Pan starosta informoval přítomné o realizaci projektu - Snížení energetické náročnosti objektu OÚ
Hlavice. Připomenul i průběh výběru stavební firmy. Zbylé práce, které nejsou součástí této akce,
dokončí stejná firma.

b) Tělocvična
V roce 2017 byla okna jižní strany osazena bezpečnostní folií. Proběhla brigáda na opravu stropu
(narovnání stropních lamel) a poté i na asfaltový nátěr spár na střeše.
Byla podána žádost o dotaci na výměnu podhledu tělocvičny.
c) Lípy Vápno - dotace
Krajský úřad LK poskytl dotaci na ošetření 5 lip na Vápně v hodnotě 58 485 Kč.
Tato akce byla realizována v únoru 2018.
d) Starosta obce Miroslav Pytloun informoval o průběhu prodeje pozemků 174/1 a 174/3. Tyto
stavební pozemky jsou ve vlastnictví Římskokatolické církve.

3) Výsledek hospodaření obce v roce 2017
Paní účetní Jana Hajská přednesla zprávu o hospodaření obce Hlavice v roce 2017.

4) Návrh a schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2019-2020
Zastupitelstvo obce Hlavice schvaluje všemi přítomnými členy návrh střednědobého výhledu obce
na období 2019-2020
(V roce 2019 ve výdajích 5.078.000 Kč a v příjmech 4.035.000 Kč po zapojení financování (z minulých let
pol. 8115 ve výši 1.346.000 Kč) činí příjmy také 5.078.000 Kč. V roce 2020 v příjmech 4.070.000 Kč a ve
výdajích 4.070.000 Kč, dle přiložené přílohy.
Pro -

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

5) Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2018
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2018,
v příjmech činí 5.077.997,80 Kč a ve výdajích také činí 5.077.997, 80 Kč, dle přiložené přílohy.
Pro -

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

6) Návrh a schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice
na období 2019-2020
Zastupitelstvo obce Hlavice schvaluje všemi přítomnými členy návrh střednědobého výhledu rozpočtu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice na období 2019-2020 :
V roce 2019 ve výnosech 3.810.000 Kč a nákladech také 3.800.000 Kč.
V roce 2020 činí ve výnosech 4.130.000 Kč a nákladech činí také 4.130.000, dle přiložené přílohy.
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2018,
v příjmech činí 5.077.997,80 Kč a ve výdajích také činí 5.077.997, 80 Kč, dle přiložené přílohy.
Pro -

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

7) Návrh a schválení vyrovnaného rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice na rok 2018.
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy návrh vyrovnaného rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Hlavice na rok 2018: Ve výnosech činí 3.410.000 Kč a v nákladech činí také 3.410.000, dle přiložené
přílohy.

8) Plán činností na rok 2017
a) Snížení energetické náročnosti objektu OÚ Hlavice. Dojde k dokončení opláštění přízemní části
budovy, které není zahrnuté do zateplované dotované části. Dojde k opravám omítek kolem
balkonů (součást dotace, která je v reklamačním řízení).
b) MŠ Hlavice
Je zadáno vypracování studie, která je potřebná pro tvorbu projektové dokumentace. Ta poslouží
k podání žádosti o dotaci na přemístění MŠ do jiné budovy (Sportovní areál Hlavice).
Starosta obce informoval i o dalších možnostech, které byly diskutovány na schůzkách OZ.
V této souvislosti zazněl i dotaz, jak by se obec zachovala, pokud by dotace vyšla a došlo ke
stavebním úpravám v místním Sportovním areálu, ale zároveň by vybudovala sousední obec
Všelibice vlastní MŠ. Poté proběhla menší diskuse ohledně možných variant.
c) Hřbitovní zeď
Dojde k opravě zdi na místním hřbitově. Obecní zastupitelé vybrali jeden ze 4 návrhů. Jedná se o
finančně nejdražší variantu zděných sloupků a kovových plotových polí. Vše by mělo ladit se vstupní
bránou. Touto variantou by měla být zajištěna nejdelší „životnost“ tohoto oplocení.

d) Tělocvična
Pokud obdržíme dotaci (žádost byla podána) na zateplení a výměnu podhledu tělocvičny dojde
i k dalším, už ale menším rekonstrukčním akcím v tělocvičně. Pokud dotaci neobdržíme, dojde
pouze k nutným opravám.
e) Úprava lip
Na podzim dojde k pokácení nejhornější lípy u budovy MŠ a zároveň je podána dotace na ošetření
dalších lip v blízkosti chodníku u MŠ.
Nadále budeme využívat možných dotací na ošetření zeleně v obci.

f) ZŠ – úklidová místnost
Kontrola ve škole z KHS v Liberci zjistila, že v objektu ZŠ není zřízena odvětraná úklidová komora,
vybavená omyvatelnými stěnami, výlevkou s přívodem tekoucí teplé a studené vody včetně odtoku.
V součinnosti obecního úřadu a paní ředitelky ZŠ bude vybudování této místnosti zajištěno.
9) Diskuse
V diskusi zazněly připomínky na špatný stav budovy místní MŠ a na údajnou neochotu tento stav změnit.
Dále byly diskutovány priority obce (dle připomínky rekonstrukce budovy OÚ neměla být předřazena
vyřešení situace kolem MŠ). Poté byla vyslovena prosba, týkající se průjezdu těžších vozidel části obce
Lesnovek. Rozměrné a těžké dopravní prostředky mají vzhledem k terénu (prudká zatáčka ve výrazném
stoupání) problém s průjezdem a jsou i nebezpečné pro okolí. Situace se bude dále řešit.

V Hlavici dne 13. 4. 2018
Zapsal: Mgr. Tomáš Rolf

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

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

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

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

