USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení ze schůze OZ obce Hlavice konaného dne 4. 2. 2019 v zasedací místnosti OÚ
Hlavice.
Přítomni:

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

Omluven:
Martin Hozák
Program:
1. Žádost pana Jana Melichara o vyslovení souhlasu s vybudování kanalizace na dešťovou vodu
2. Informace ohledně připravovaného vítání občánků
3. Hlasování o střednědobém strategickém dokumentu – Program obnovy obce 2019 - 2022
4. Hlasování o příspěvku obce místní knihovně
5. Žádost o povolení kácení – lípa na p.p.č. 702/8 ve vlastnictví obce Hlavice
6. Žádost o odsouhlasení podání žádosti o fin. podporu z dotačního titulu č. 117d8210G Obnova
drobných sakrálních staveb a hřbitovů poskytovaného MMR ČR.
7. Žádost o odsouhlasení zakoupení nového vybavení do místního pohostinství.
8. Hlasováno o možnosti vytvoření návrhu znaku a vlajky obce
9. Závěr
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání.
1) Žádost pana Jana Melichara o vyslovení souhlasu s vybudování kanalizace na dešťovou vodu

OZ bylo panem Melicharem informováno a požádáno o vydání souhlasu s realizací výstavby kanalizace na
dešťovou vodu viz přiložený nákres. Veškeré investice by v případě souhlasu byly realizovány na náklady
žadatele. V rozpravě se vůči záměru silně ohradil pan Ing. Josef Pytloun, který vyslovil svůj nesouhlasný
názor podložený obavami o stav vozovky po dokončení výstavby a mimo jiné o následné snížení její
bezpečnosti. Navrhl, aby byly výkopové a stavební práce provedeny až před plánovanou finální
rekonstrukci povrchu komunikace na p.p.č. 827 a 733/2 či aby byla kanalizace vedena (vychýlena) mimo
hlavní dotčenou silnici.
Panem Melicharem bylo přislíbeno, že v případě souhlasného stanoviska bude akce realizována během 4
dnů, vše bude dostatečně označeno a nebude zajištěna průchodnost jednoho jízdního pruhu a vše bude
uvedeno do téměř původního stavu. Dále bylo OZ přislíbeno, že výše uváděná finální rekonstrukce dotčené
komunikace bude provedena nejdéle do konce roku 2020.
Hlasováno bylo:
Pro (6)
Proti (1)
Zdržel se - (1)
2) Informace ohledně připravovaného vítání občánků
OZ bylo informováno o průběhu příprav nadcházejícího vítání občánků.

3) Hlasování o střednědobém strategickém dokumentu – Program obnovy obce 2019 - 2022
OZ byl přečten dokument – Program obnovy obce Hlavice 2019 – 2022, jež 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 který byl následně upraven o doplňující připomínky
zastupitelů, znovu přečten a poté se přistoupilo k hlasování o vyslovení souhlasu či nesouhlasu s jeho
obsahem.
Hlasováno bylo:
Pro (8)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

4) Hlasování o příspěvku obce místní knihovně a jejího výši
Zastupitelstvu byl starostkou obce předložen návrh na schválení příspěvku místní knihovně a hlasovala o
jeho výši Kč 5000,- Tento příspěvek poslouží na nákup nových knižních titulů.
Hlasováno bylo:
Pro (8)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

5) Žádost o povolení kácení – lípa na p.p.č. 702/8 ve vlastnictví obce Hlavice
OZ byla paní starostkou předložena k hlasování žádost o povolení pokácení vzrostlé lípy na p.p.č. 702/8
(naproti MŠ Hlavice) ve vlastnictví obce Hlavice. Důvodem k pokácení je velmi špatný stav stromu a obavy
z možného ublížení na zdraví či majetku. Náklady na pokácení byly vyčísleny do Kč 10.000,-.
Hlasováno bylo:
Pro (8)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

6) Žádost o odsouhlasení podání žádosti o fin. podporu z dotačního titulu č. 117d8210G Obnova
drobných sakrálních staveb a hřbitovů poskytovaného MMR ČR.
OZ bylo informováno o záměru obce o podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního titulu č.
117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů, který byl vyhlášen Ministerstvem pro místní
rozvoj. Finanční prostředky získané z v.u. dotačního titulu budou účelově použity na projekt – Oprava
hřbitovní zdi. Stavba se nachází na p.p.č. 186 v k.ú. Hlavice. Veškeré dokumenty, které jsou nedílnou
součástí žádosti byly shromážděny. Termín podání žádosti je 28. 2. 2019.

Hlasováno bylo:
Pro (8)
Proti (0)
Zdržel se - (0)
Záměr byl jednohlasně přijat.
7) Žádost o odsouhlasení zakoupení nového vybavení do místního pohostinství.
OZ bylo paní starostkou požádáno o zvážení a odsouhlasení zakoupení nového chybějícího vybavení do
místního pohostinství – digestoř a nahrazení rozbitého vybavení novým – bojler. Koupě digestoře bude
prodiskutováno se stávajícím nájemce a bude zvážena nejhodnější varianta.
Hlasováno bylo:
Pro (8)
Proti (0)
Zdržel se - (0)
8) Hlasováno o možnosti vytvoření návrhu znaku a vlajky obce
OZ bylo informováno o možnosti nechat si odborně zpracovat návrh znaku a vlajky obce Hlavice. Bylo
hlasováno o provedení průzkumu možností a nákladů s tím spojených.
Hlasováno bylo:
Pro (8)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

9) Další body
OZ byly předloženy informace o průběhu a závěru provedených inventur a plány pro inventarizační komisi.
Dále pak o průběhu snahy o získání pozemku obklopujících ZŠ Hlavice úplatným převodem do vlastnictví
obce a také o průběhu řízení o získání hřbitova do vlastnictví obce a to bezúplatně. Více informací bude
k dispozici v dalších týdnech.

10) Závěr
Termín příštího zasedání zastupitelstva je pondělí 4. března 2019 od 18.00 hod opět v zasedací místnosti
OÚ Hlavice.
V Hlavici dne 4. 2. 2019
Zapsala: Bc. Lenka Kristková
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................................

Starostka: Mgr. Štěpánka Sichrovská

Místostarostka: Bc. Lenka Kristková

