Usnesení ze schůze OZ obce Hlavice dne 2.7.2018
Přítomen: Martin Hozák, Ing. Dagmar Melicharová, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Miroslav Pytloun, Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý, Josef Šenberk
Omluven: Jaroslav Najman
1) Mateřská škola Hlavice
Starosta obce Miroslav Pytloun společně s panem Josefem Devátým informovali OZ o schůzce
s panem Ing. Šafaříkem z MAS Podještědí.
Na základě nových informací se OZ usneslo učinit kroky pro získání dotace na přemístění MŠ do budovy ZŠ
se zachováním stávající kapacity MŠ (24 dětí).

Pro (8)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

2) Budova č. 54 – barva soklu
OZ obce Hlavice se shodlo na výběru barvy pro sokl „Kampeličky“. Ze vzorníku BASF Color Sensation byla
vybrána barva S 6000-N (číslo 379). (Jedná se o jeden z tmavších odstínů šedé barvy.)

3) Žádost o finanční příspěvek – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub
„Radost“
OZ obce Hlavice se usneslo a neschválilo finanční příspěvek na činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s., klub „Radost“.

Pro (0)
Proti (8)
Zdržel se - (0)

4) Dopravní značky
Na popud zastupitele pana Martina Hozáka bude provedena revize dopravních značek u obecních
komunikací v obci Hlavice.

5) Volby do zastupitelstva obce Hlavice
Volby proběhnou 5. a 6. října 2018.
Pro volby do zastupitelstev obce se kandidátní listiny podávají pověřenému obecnímu úřadu, tj.
Městskému úřadu Český Dub a to do 31.7.2018 do 16.00 hodin.
Kandidátní listiny včetně potřebných příloh si může zájemce vyzvednout na Obecním úřadě Hlavice, nebo
na Registračním úřadě pro volby do zastupitelstev obcí – Městského úřadu Český Dub.
Pro naši obec Hlavice je stanoven počet občanů podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta s trvalým
pobytem v obci na 12 občanů (petantů).
6) Výpůjčka pozemků st.p.č. 149 a p.p.č. 182/1
OZ obce Hlavice se usneslo a schválilo Smlouvu o výpůjčce nemovité věci č. 5846/ULB/2018 na část
pozemku p.p.č. 182/1 o výměře 32 m2 v k.ú. Hlavice a Smlouvu o výpůjčce nemovité věci č. ULB/5935/2018
na pozemek st. p. č. 149 v k.ú. Hlavice.
Pro (8)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

V Hlavici dne 2.7.2018
Zapsal: Mgr. Tomáš Rolf

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

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

