USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze schůze OZ obce Hlavice konaného dne 4. 3. 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, David Vincour a Martin Hozák

Program:
1. Územní plán – Usnesení o volbě určeného zastupitele pro územní plánování
2. Územní plán – Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce Hlavice a rozhodnutí o dalším postupu
pořizování 1. změny územního plánu
3. Hlasování o prodeji pozemků ve vlastnictví obce
4. Vypořádání hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Hlavice za rok 2018
5. Žádost starosty SDH Hlavice o povolení prořezu a pokácení suchých a nebezpečných stromů v areálu letního
kina Hlavice
6. Žádost o povolení kácení lip na st.p.č. 20 k.ú. Hlavice
7. Projednání možnosti obsazení volného podkrovního bytu v budově OÚ Hlavice
8. Informace o plánech s rekonstrukcí pomníku padlým u kostela v Hlavici
9. Apel člena OZ na prověření možnosti zajištění spolupráce s okolními MŠ v době dovolených, prázdnin a
ředitelského volna.
10. Člen zastupitelstva informoval OZ o deponii vzniklé na obecní cestě
11. Projednání možnosti samo těžby v obecním lese
12. Další body
13. Závěr

Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání.

1) Územní plán – Usnesení o volbě určeného zastupitele pro územní plánování

OZ bylo seznámeno s povinností zvolit si z řad zastupitelů jednoho zástupce, který bude jednat
jménem obce s pořizovatelem ve věcech plánování územního plánu. Vzhledem k uskutečněným volbám do
obecních zastupitelstev a s tím souvisejícím schválením nových zastupitelstev zastupitelstvo obce musí
schválit určeného zastupitele ve smyslu stavebního zákona pro jednání s pořizovatelem ve věcech územního
plánování. Mandát určeného zastupitele zanikl v den voleb do zastupitelstev obcí. Určený zastupitel
spolupracuje s pořizovatelem, a to mimo jiné na návrhu zadání územního plánu nebo jeho změny, kde jsou
stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, tak i na vyhodnocení výsledků
projednání a rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu nebo jeho změně.
Na tento post byla navržena starostka obce paní Štěpánka Sichrovská o jejímž zvolení se
zastupitelstvo usneslo hlasování.

Hlasováno bylo:
Pro (8)
Proti (0)
Zdržel se - (1)

2) Územní plán – Nárvh zprávy o uplatňování územního plánu obce Hlavice a rozhodnutí o dalším
postupu pořizování 1. změny územního plánu
OZ bylo seznámeno s Návrhem zprávy o uplatňování územního plánu obce Hlavice a také s dalšími
kroky v rozhodování 1. změny Územního plánu Hlavice, které byli zaslány referentem oddělení územního
plánování, Odbor hlavního architekta Magistrátu města Liberec.
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se rozhodlo, že se v obou výše uváděných bodech nebude usnášet
a v této problematice pověřuje nově zvoleného zastupitele obce ve věcech územního plánování paní
Štěpánku Sichrovskou k písemnému sjednání schůzky zástupců všech zainteresovaných stran, při kterém
budou zastupitelé obce detailně seznámeni s kompletní problematikou územního plánu obce. Poté bude
v souladu s § 56 stavebního zákona hlasováno.
3) Hlasování o prodeji pozemků ve vlastnictví obce
OZ byla paní starostkou obce předložena žádost o prodej pozemků ve vlastnictví obce Hlavice v k.ú.
Hlavice. Jedná se o p. parcely před vchody do řadových domů č.p. 66, 67, 68 a 69. Tento odprodej byl již
předběžně schválen při jednání zastupitelů OÚ Hlavice dne 14. 5. 2018 a záměr byl zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu dne 17. 5. 2018. V.u. žádost byla doplněna paní starostkou o návrh ceny Kč 20,-/m2.
OZ se usneslo o schválení předkládané žádosti.
Hlasováno bylo:
Pro (9)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

4) Vypořádání hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Hlavice za rok 2018
OZ bylo informováno o tom, že výsledkem hospodaření ZŠ a MŠ Hlavice běžného účetního období
roku 2018 je ztráta ve výši 13.716,22 Kč. Tato ztráta bude uhrazena ze zisku z příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Hlavice z předchozích účetních období, který činil 50.405,26 Kč. Po uhrazení v.u. ztráty roku 2018 je
celkovým výsledkem hospodaření zisk 36.689,04 Kč.
OZ se na základě výše uváděného usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy vypořádání
hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice za rok 2018.

Hlasováno bylo:
Pro (9)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

5) Žádost starosty SDH Hlavice o povolení prořezu a pokácení suchých a nebezpečných stromů v areálu
letního kina Hlavice
OZ se usneslo a všemi přítomnými schválilo žádost starosty SDH Hlavice o povolení prořezávky a
pokácení suchých a nebezpečných stromů v areálu letního kina Hlavice na náklady SDH.
Hlasováno bylo:
Pro (9)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

6) Žádost o povolení kácení lip na st.p.č. 20 k.ú. Hlavice
OZ projednalo a usneslo se nad žádostí o povolení kácení lípy a prořezávku lípy na st.p.č. 20 v k.ú.
Hlavice, která byla podána majitelem včetně souhlas spolumajitele.
Hlasováno bylo:
Pro (9)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

7) Projednání možnosti obsazení volného podkrovního bytu v budově OÚ Hlavice
OZ projednalo a prodiskutovalo případný pronájem volného podkrovního obecního bytu. Došlo
k závěru, že byt bude i nadále volný pro případ potřeby zajištění ubytování učitelky MŠ. Zároveň byla
otevřena problematika spojená s valorizací stávajícího nájemného pronajatých obecních bytů.

8) Informace o plánech s rekonstrukcí pomníku padlým u kostela v Hlavici
OZ bylo informováno členem zastupitelstva o jeho soukromých plánech s rekonstrukcí pomníku
padlým u kostela v Hlavici. Zároveň bylo požádáno o součinnost při zajištění reálií.
9) Apel člena OZ na prověření možnosti zajištění spolupráce s okolními MŠ v době dovolených a
prázdnin.
OZ resp. paní starostka byla požádána o informovní ředitelky ZŠ a MŠ o prověření možnosti
spolupráce v otázce zajištění péče o děti předškolního věku s okolními MŠ v době dovolených a prázdnin.
10) Člen zastupitelstva informoval OZ o deponii vzniklé na obecní cestě
Člen OZ informoval zastupitele o vzniklé deponii na obecní cestě na p.p.č. 14/8 po terénních úpravách
na sousedící p.p.č. 14/12. OZ pověřuje starostku obce, aby provedla místní šetření a zjednala patřičnou
nápravu pozemku do původního stavu.
11) Projednání možnosti samotěžby v obecním lese
Starostka obce seznámila OZ s myšlenkou samo těžby v obecním lese. OZ tuto možnost
prodiskutovalo a pověřilo paní starostku zajištěním cenové nabídky na těžbu dodavatelsky, aby mělo
možnost posouzení cen před samotným rozhodnutím v této problematice.
12) Další body
OZ byly předloženy informace o průběhu a stávajícím stavu projektu výstavby nové MŠ, o zařazení se
obce Hlavice do projektu Hodina země což znamená řízené vypnutí veřejného osvětlení v předem ohlášeném
termínu a v projektu Uklidíme Česko. Dále byl pro obec Hlavice zajištěn dotovaný program s ekologickým
zaměřením v termínu konání Hlavické poutě. Dále bylo OZ informováno o tom, že byly řádně podány dvě
žádosti o dotační tituly, a to na Opravu hřbitovní zdi a Odbornou údržbu stromořadí lip. Jako poslední bod
bylo členům OZ připomenuto konání školení na problematiku spojenou s ochranou osobních dat – GDPR.
13) Závěr
Termín příštího zasedání zastupitelstva je pondělí 8. dubna 2019 od 16.30 hod ve společenské
místnosti OÚ Hlavice.

V Hlavici dne 5. 3. 2019
Zapsala: Bc. Lenka Kristková

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

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

