Usnesení ze schůze OZ obce Hlavice dne 14. 1. 2019

Přítomen:

Mgr. Štěpánka Sichrovská, Mgr. Jana Arltová, Ing. Renata Pytlounová, Bc. Lenka Kristková,
Jaroslav Kristek, Jaroslav Najman, Ing. Josef Pytloun, David Vincour, Martin Hozák

1) Nová pravidla užívání budovy tělocvičny
OZ bylo informováno o plánech na výměnu zámků u hlavních vchodů do budovy tělocvičny a o zavedení
změn ve způsobu půjčování objektu. O v.u. bylo hlasováno.
Pro (9)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

2) Schválení mimořádné odměny ředitelce ZŠ a MŠ Hlavice
OZ byl předložen k hlasování návrh mimořádné odměny nad rámec standardního odměňovacího řádu
ředitelce ZŠ a MŠ Hlavice paní Romaně Pytlounové za zvládnutí problematického období v měsících
listopad a prosinec roku 2018 – suplování za absenci učitelky v MŠ Hlavice.
Pro (9)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

3) Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 186 – hřbitov do vlastnictví obce
OZ byly předloženy informace o možnostech a podmínkách podání žádosti na majitele p.p.č. 186 v k.ú.
Hlavice Římskokatolickou farnost Hlavice o její bezúplatný převod do majetku obce. O tomto záměru bylo
hlasováno:
Pro (9)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

4) Žádost o úplatný převod p.p.č. 182/4 v k.ú. Hlavice do vlastnictví obce
OZ byly předloženy informace o možnostech a podmínkách podání žádosti na majitele p.p.č. 182/4 v k.ú.
Hlavice, kterým je v současné době Státní pozemkový úřad o její celkový pronájem a poté úplatný převod
do majetku obce. Získání v.u. pozemkové parcely do vlastnictví obce je klíčové ve snaze o dosažení
dotačního titulu na relokaci MŠ nad stávající ZŠ Hlavice. O tomto záměru bylo hlasováno:

Pro (9)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

5) Program obnovy obce Hlavice
OZ byl předložen stávající Program obnovy obce Hlavice, jež je je strategickým programovým dokumentem,
který představuje a formuluje základní směry rozvoje obce a fungování v návaznosti na rozvoj celého
regionu. Je to střednědobý až dlouhodobý plán připravený na základě analýzy současného stavu, plánu
zastupitelstva obce a námětů spoluobčanů. Dokument byl prodiskutován, byly zaznamenány připomínky ke
změnám a návrhy nových záměrů a bylo domluveno, že do dalšího zasedání zastupitelstva obce bude
připraven koncept nového dokumentu k odsouhlasení.
6) Vítání občánků
OZ bylo informováno o záměru obce zavést tradici tzv. Vítání občánků. Jedná se o společenský obřad, při
němž je malé dítě na obecním úřadě slavnostně uvedeno do života obce. Termín konání je stanoven na 17.
2. 2019 od 16:00 hod a proběhne ve společenské místnosti obce.
7) Možnosti spolupráce na tvorbě a údržbě nových webových stránek obce
OZ bylo starostkou obce informováno o možnosti nastolení spolupráce na přípravě, vytvoření a následné
údržbě nových webových stránek obce Hlavice se společností Galileo Corporation.

V Hlavici dne 14. 1. 2019
Zapsala: Bc. Lenka Kristková

................................
Starostka: Mgr. Štěpánka Sichrovská

................................
Místostarostka: Bc. Lenka Kristková

