Usnesení ze schůze OZ obce Hlavice dne 3.9.2018
Přítomen: Ing. Dagmar Melicharová, Jiří Pelinka, Ing. Josef Pytloun,
Mgr. Tomáš Rolf, Mgr. Zdeněk Starý, Josef Šenberk
Omluven: Martin Hozák, Jaroslav Najman, Miroslav Pytloun
1) ZŠ a MŠ -opravy
OZ bylo seznámeno s opravami v ZŠ a MŠ, které byly realizovány během letních prázdnin.
Jednalo se o podlahy v ZŠ, schody na přístupové cestě k ZŠ a zřízení úklidové místnosti s výlevkou v ZŠ.
V MŠ byl opraven chodník na přístupové cestě, připevněny kryty na topení, vymalovaná kuchyně a horní
patro a zajištěn svod dešťové vody.

2) Pozemek u ZŠ
OZ se domluvilo podnikat konkrétní kroky k získání tohoto pozemku potřebného pro rozšíření budovy ZŠ,
tak aby bylo možné do této budovy přemístit MŠ včetně kuchyně a jídelny. Získání tohoto pozemku je
poměrně komplikované, přesto se panu starostovi podařilo v tomto bodě pokročit a získat většinu
potřebných souhlasů (pozitivních vyjádření) dotčených orgánů.

3) Rekonstrukce hřbitovní zdi
Tomáš Rolf seznámil OZ s došlými nabídkami na rekonstrukci zdi v průčelí hřbitova.
OZ obce Hlavice se usneslo a neschválilo využít nabídku společnosti LIPRACO. Důvodem byla vysoká cena
nabídky realizace rekonstrukce.
Pro (0)
Proti (6)
Zdržel se - (0)

U druhé nabídky od spol. Výtahy MSV Liberec OZ požaduje doplnění informací týkajících se technologie
postupu a použitého materiálu. Na příštím zastupitelstvu bude se zástupcem této společnosti v přítomnosti
p. Devátého projednán postup případné realizace.

4) Kontrola dotace budovy č. 54
Tomáš Rolf informoval OZ o proběhlé kontrole týkající se dotace na zateplení budovy č.54 (Kampelička),
která byla realizována 8.8.2018. Kontrolu provedl SFŽP.

5) Autobusová zastávka Lesnovek

OZ se seznámili s návrhem p. Martina Hozáka na novou autobusovou zastávku v Lesnovku. O konkrétní
realizaci renovace (popř. výměny) této „čekárny“ ještě nebylo rozhodnuto. OZ se k tomuto bodu vrátí na
dalším zastupitelstvu.

6) Nepřehledné silniční úseky v obci
Místostarosta obce informoval OZ o zpřehlednění 2 křižovatek v obci, kde došlo k výrazné redukci zeleně,
která bránila ve výhledu (příjezdová cesta z Vrtek do Hlavice a vjezd do části obce Lesnovek z hlavní silnice
směrem od Všelibic).

7) Tradiční Hlavická pouť
OZ zhodnotilo letošní Hlavickou pouť. Krom jiného zde byl vysloven návrh na zviditelnění nejen
regionálních hudebník skupin, kterým by mohl být poskytnut prostor k vystoupení i během dne, což by
mohlo vést ke zpestření tradiční Hlavické pouti.

8) Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ
Paní ředitelka místní základní školy Ing. Romana Pytlounová předložila žádost o povolení výjimky
z minimálního počtu žáků v ZŠ Hlavice z 10 na 9 žáků ve školním roce 2018/2019.
OZ obce Hlavice se usneslo a jednohlasně schválilo vyhovět žádosti na udělení výjimky z minimálního počtu
dětí v ZŠ Hlavice pro školní rok 2018/2019.
Pro (6)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

V Hlavici dne 3.9.2018
Zapsal: Mgr. Tomáš Rolf

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

