Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 25.6.2018
Přítomen: Ing. Dagmar Melicharová, Jaroslav Najman, Ing. Josef Pytloun,
Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý, Josef Šenberk
Omluven: Martin Hozák, Jiří Pelinka
1) MŠ – Dispoziční a objemová studie a odhad nákladů
Pan J. Devátý seznámil OZ s Dispoziční a objemovou studií a odhadem nákladů pro případné přemístění MŠ
do budovy Sportovního areálu v Hlavici. Vzhledem k celkové částce a možným přiznaným nákladům v rámci
dotace byla diskutována i varianta přemístit MŠ do budovy ZŠ. I toto byla jedna z původních možností, ale
momentálně by nebylo možné získat dotaci, jelikož by nedošlo k navýšení kapacity MŠ.
2) Vystoupení obce Hlavice z DSO Podještědí
OZ obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy vystoupení obce Hlavice z DSO Podještědí.

Pro (7)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

3) Schválení závěrečného účtu obce Hlavice za rok 2017
současně se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
OZ obce Hlavice bylo seznámeno a projednalo návrh závěrečného účtu obce Hlavice,
dle přiloženého návrhu závěrečného účtu za rok 2017 – bod I-X
současně s přiloženou zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2017 obce Hlavice,
dále byly předloženy:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Hlavice sestavený k 31.12.2017,
Rozvaha k 31.12.2017,
Inventarizační zápisy k 31.12.2017,
Inventarizační zpráva obce Hlavice k 31.12.2017 – dle inventur OÚ, ZŠ, MŠ.
OZ obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy závěrečný účet obce Hlavice za rok 2017,
dle přiloženého návrhu závěrečného účtu obce Hlavice za rok 2017, bodu I-X včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Hlavice za rok 2017 bez výhrad.

Pro (7)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

4) Rozpočtové opatření č. 1
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy rozpočtové opatření č. 1
dle přiložené přílohy
Celkový rozpočet po úpravách / rozpočtové opatření č. 1/, kterým se rozpočet navyšuje v příjmech o
187.062,80- Kč i ve výdajích o 187.062,80- Kč, činí celkem v příjmech 5.265.060,60 Kč a ve výdajích
5.265.060,60.

Pro (7)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

5) Schválení účetní závěrky obce Hlavice
Zastupitelstvo obce Hlavice schvaluje účetní závěrku obce Hlavice za rok 2017.
Přílohou tohoto usnesení je protokol o schválení účetní závěrky obce Hlavice.
OZ byly předloženy výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha za rok 2017,
a zpráva o inventarizaci k 31.12.2017, dle přiložených příloh.
OZ obce Hlavice se usneslo a všemi přítomnými členy schvaluje účetní závěrku
obce Hlavice za rok 2017.
Pro (7)
Proti (0)
Zdržel se - (0)
6) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice za rok 2017
Zastupitelstvo obce Hlavice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Hlavice za rok 2017.
Přílohou tohoto usnesení je protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Hlavice
OZ byly předloženy výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha za rok 2017,
a zpráva o inventarizaci k 31.12. 2017, dle přiložených příloh.
OZ obce Hlavice se usneslo a všemi přítomnými členy schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice za rok 2017.
Pro (7)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

7) Česká školní inspekce
Ve dnech 18.4. – 20.4. 2018 navštívila česká školní inspekce ZŠ a MŠ v Hlavici. V pátek 20.4.2018 odpoledne
poté zástupkyně ČŠI společně s paní ředitelkou ZŠ Ing. Romanou Pytlounovou a zástupci obce (zřizovatele)
panem starostou Miroslavem Pytlounem a místostarostou Mgr. Tomášem Rolfem ústně projednali závěry
z proběhlé inspekce. Inspekční zpráva je pozitivní, je zde chválena kvalitní práce s dětmi i žáky.
I přes celkovou pochvalu, je zde několik výtek.
ZŠ – V některých místech dochází k vyboulení nové plovoucí podlahy (v létě bude opraveno)
- Je nutné zřídit úklidovou místnost s přívodem teplé a studené vody (realizace opět během léta)
- Betonové schody (rekonstrukce během léta)
Tělocvična – v momentálním stavu není možné využití pro žáky ZŠ, paní Ing. Romana Pytlounová uzavře
smlouvu v náhradním objektu – Dům jógy v Hlavici
Během srpna dojde k opravě omítek v tělocvičně, další postup se odvíjí od případného získání
dotace na opravu podhledů.
MŠ – Přístupová cesta k MŠ je v zuboženém stavu (dojde k srovnání nerovností a pokrytím vrstvou asfaltu)
- Problém s odtokem dešťové vody (problém bude řešen odtokovým kanálem)
- Nezabezpečené dřevěné kryty topení (nezabezpečené kryty budou zabezpečeny pevným úchytem
do zdi)
- Dále dojde k vymalování kuchyně a prostor v hoření části budovy

S problémy i jejich řešením bylo OZ seznámeno a poté hlasovalo o navrhované realizaci.
OZ se usneslo a všemi přítomnými členy schválilo plán oprav.
Pro (7)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

8) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Starost obce pan Miroslav Pytloun informoval OZ o činnosti Komise pro nakládání s majetkem státu ÚP Ústí
nad Labem, která schválila záměr na uzavření výpůjčky a následný bezúplatný převod pozemku st.p.č. 149
v k.ú. Hlavice a uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek p.č. 182/1 o výměře 32 m 2.

9) Žádost obci Hlavice o podporu Linky bezpečí , z.s.
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se usneslo a neschvaluje žádost o finanční příspěvek
pro Linku bezpečí, z.s.

Pro (0)
Proti (7)
Zdržel se - (0)

10) Volby do zastupitelstva obce Hlavice
Pan starosta obce informoval o volbách do OZ obce Hlavice, které proběhnou 5. a 6. 10.2018.
Nejzazší termín odevzdání kandidátních listin je 31.7.2018 do 16 hodin na Městském úřadě v Českém Dubě.

V Hlavici dne 25.6.2018
Zapsal: Mgr. Tomáš Rolf

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

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

