USNEZENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
konaného dne 11. 4. 2019 ve společenské 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. Zahájení
2. Zpráva o činnosti obce v roce 2018
3. Výsledky hospodaření obce v roce 2018
4. Návrh a schválení návrhu střednědobého výhledu na období r. 2020-2021
5. Návrh a schválení rozpočtu obce Hlavice na rok 2019
6. Návrh a schválení střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Hlavice na období r. 2020-2021
7. Návrh a schválení vyrovnaného rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice na
rok 2019
8. Plán činnosti obce pro rok 2019
9. Různé, diskuse a závěr

1. Zahájení
Starostka obce paní Štěpánka Sichrovská zahájila veřejné zasedání zastupitelstva pro obce:
Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček. Přivítala přítomné obyvatele obce, přečetla
program a informovala se, zda by někdo nechtěl tento program upravit.
Nikdo z přítomných občanů obce, hostů ani zastupitelů změnu programu nepožadoval.
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy tento program.
Jako zapisovatel byla navržena Bc. Lenka Kristková, ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Arltová a
Ing. Renata Pytlounová.

Hlasováno bylo:
Pro (9)
Proti (0)
Zdržel se - (0)
2. Zpráva o činnosti obce v roce 2018
Starostka obce Hlavice přednesla zprávu o činnosti obce v roce 2018 a tímto také poděkovala
všem zastupitelům předchozího volebního období za jejich práci pro obec.

3. Výsledek hospodaření obce v roce 2018
Paní účetní Jana Hajská přednesla zprávu o hospodaření obce Hlavice v roce 2018.

4. Návrh a schválení návrhu střednědobého výhledu na období r. 2020-2021
Zastupitelstvo obce Hlavice schvaluje všemi přítomnými členy návrh střednědobého výhledu
na období r. 2020-2021:
V roce 2020 ve výdajích 7.986 tis. Kč a v příjmech 4.350 tis. Kč, po zapojení financování
(prostředků minulých let, položka 8115 ve výši 3.636 tis Kč), činí příjmy také 7.986 tis. Kč.
V roce 2021 v příjmech 4.355 tis. Kč a ve výdajích také 4.355 tis. Kč, dle přiložené přílohy.
Hlasováno bylo:
Pro (9)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

5. Návrh a schválení rozpočtu obce Hlavice na rok 2019
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy návrh vyrovnaného rozpočtu obce Hlavice
na rok 2019. V příjmech činí 4.663.195,- Kč a ve výdajích také činí 4.663.195,- Kč, dle
přiložené přílohy.
Hlasováno bylo:
Pro (9)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

6. Návrh a schválení střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Hlavice na období r. 2020-2021
Zastupitelstvo obce Hlavice schvaluje všemi přítomnými členy návrh střednědobého výhledu
rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice na období 2020-2021:
V roce 2020 ve výnosech činí 4.130 tis. Kč a v nákladech také 4.130 tis. Kč.
V roce 2021 ve výnosech činí 4.450 tis. Kč a v nákladech také 4.450 tis. Kč, dle přiložené
přílohy
Hlasováno bylo:
Pro (9)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

7. Návrh a schválení vyrovnaného rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Hlavice na rok 2019
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy návrh vyrovnaného rozpočtu příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Hlavice na rok 2019: ve výnosech činí 3.830 tis. Kč a v nákladech také
3.830 tis. Kč, dle přiložené přílohy
Hlasováno bylo:
Pro (9)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

8. Plán činnosti obce pro rok 2019
a) Vypracování a podání žádosti o dotaci – projekt Lípy u MŠ a projekt Oprava hřbitovní
zdi
b) Získání pozemku okolo ZŠ od SPÚ, pod tělocvičnou bezplatným převodem od
ÚZSVM a hřbitova od Litoměřické diecéze darem
c) Konání společenských akcí jako je Vítání občánků, retro večer MDŽ, Hlavické pouti,
Rozsvícení vánočního stromečku…
d) Projekt přemístění MŠ
e) Zajištění nové firmy na protahování obce
f) Dokončení vnitřních prostor budovy obecního úřadu
g) Nutné opravy místních komunikací
h) Zapojení obce do programu ochrany přírody – projekt Hodina země a projekt Ukliďme
Česko, sběr železa
i) Výběr dalších obecních lip o jejichž údržbu bude opět žádáno o dotaci
j) Dokončení 1. změny územního plánu obce
k) Úprava pozemku okolo kostela – odstranění pařezů
l) Renovace pomníku padlých u kostela
m) Vylepšení autobusových zastávek

9. Diskuse
V diskusi zazněly dotazy týkající se plánů na relokaci MŠ, výstavby Hřbitovní zdi (zda bylo
respektováno rozhodnutí předchozího OZ – dodavatel, varianta). Zazněla prosba o zlepšení
stávající situace zadní části hřbitova (zbytky náhrobních kamenů, které jsou odkládány na
okolní hroby). Byla zmíněna možnost výstavby přístřešku k tomu určenému. Také byl
diskutován stav veřejného osvětlení a prosba na jeho značení z důvodu lepší orientace při jeho
případných opravách. Dalším dotazem bylo zvážení nasmlouvání nové služby občanům obce,
a to možnost zavážení odpadu (el., nebezpečný a nadměrný) na sběrný dvůr v blízkém okolí.

V Hlavici dne: 18. 4. 2019
Zapsala: Bc. Lenka Kristková

………………………………………….

……………………………………………….

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Jana Arltová

Ověřovatelka zápisu: Ing. Renata Pytlounová

……………………………………….

……………………………………………….

Starostka: Mgr. Štěpánka Sichrovská

Místostarostka: Bc. Lenka Kristková

