USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Hlavice konaného dne 8. 7. 2019 v zasedací místnosti OÚ Hlavice.
Přítomni:
Omluveni:

Mgr. Štěpánka Sichrovská , Mgr. Jana Arltová, Bc. Lenka Kristková, Ing. Josef Pytloun, David
Vincour, Jaroslav Kristek a Jaroslav Najman
Martin Hozák, Ing. Renata Pytlounová, která měla omluvený pozdní příchod v 18:40 hod

Program:
1. Schválení jednacího řádu
2. Rozhodnutí ohledně prodeje pozemku p.p.č. 145/47 v k.ú. Hlavice
3. Autobusy LK
4. Znak obce
5. Různé

Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání.
1. Schválení jednacího řádu

OZ obce Hlavice bylo seznámeno s návrhem Jednacího řádu zastupitelstva obce Hlavice.

Zastupitelstvo se usneslo a všemi přítomnými členy předloženou verzi Jednacího řádu schvaluje.
Hlasováno bylo:
Pro (7)
Proti (0)
Zdržel se - (0)
2. Rozhodnutí ohledně prodeje pozemku p.p.č.145/47 v k.ú. Hlavice
Zastupitelstvo obce Hlavice schvaluje na základě souhlasného sdělení Městského úřadu Český Dub – odboru
stavebního a životního prostředí s dělením p.p.č. 145/46 v k.ú. Hlavice, a to dle geometrického plánu č. 284-118/2019
ze dne 16.5.2019 prodej nově vzniklé p.p.č. 145/47 o výměře 214 m².

Záměr o prodeji p.p.č. 145/47 a to za cenu Kč 20,-/m² byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu.
Hlasováno bylo:
Pro (7)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

3. Autobusy LK
Zastupitelstvu obce Hlavice byla paní starostkou představena možnost odprodeje akcií společnosti Autobusy
LK.
OZ obce Hlavice se usneslo a všemi přítomnými členy v neprospěch nabídky.
Hlasováno bylo:
Pro (0)
Proti (7)
Zdržel se - (0)
4. Schválení znaku obce
OZ byla předložena upravená verze znaku obce, která je během úředních hodin k nahlédnutí na obecním
úřadě.
OZ se usneslo a předloženou verzi schvaluje.
Hlasováno bylo:
Pro (5)
Proti (0)
Zdržel se - (2)

5. Různé
OZ bylo paní Janou Arltovou informováno o výsledku průzkumu výše a vývoje cen bytů v okolních obcích ve
Středočeském a Libereckém kraji. Dále byly zastupitelstvu obce poskytnuty informace o přípravách na
tradiční hlavickou pouť a také byla zmíněna plánovaná obecní akce u příležitosti slavnostního odhalení
opraveného památníku padlým vojákům.
Termín příštího zasedání zastupitelstva je stanoven na pondělí 5. srpna 2019 od 18.00 hod v zasedací
místnosti OÚ Hlavice.

V Hlavici dne 8. 7. 2019
Zapsala: Bc. Lenka Kristková

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

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

