USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
konaného dne 5. 8. 2019 v zasedací místnosti OÚ Hlavice.
Přítomni:

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

Ověřovatelé zápisu: Martin Hozák, David Vincour
Program:
1. Projednání 1. změny územního plánu
2. Zřízení věcného břemene
3. Výzva pro zpracování nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu
4. Oprava komunikace v části obce Vápno – projednání cenových nabídek a schválení realizace
5. Rozpočtové opaření č. 2
6. Hlasování o zřízení funkce uvolněného starosty
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání.

1. 1. změna územního plánu obce Hlavice

OZ obce Hlavice bylo seznámeno s návrhem opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 1 územního plánu
obce Hlavice.
Zastupitelstvo obce Hlavice po projednání schvaluje předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává
změna č. 1 územního plánu Hlavice ve znění přílohy tohoto usnesení, která je v úředních hodinách k nahlédnutí na
Obecním úřadu,
vydává změnu č. 1 územního plánu Hlavice ve znění předloženého návrhu
a ukládá Štěpánce Sichrovské, určenému zastupiteli pro pořízení změny č. 1 územního plánu Hlavice, aby zajistila
oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Hlavice se smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
v platném znění.

Hlasováno bylo:
Pro Proti –
Zdržel se –

(9)
(0)
(0)

2. Smlouva o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce, a.s.
Zastupitelstvu obce Hlavice byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce, a.s. – č. IP12-4007910/VB/02 podle ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a ustanovení §25
odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. Energetického zákona.
Jedná se o distribuční soustavu, která je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé
provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy, přičemž pokud dochází k umístění zařízení distribuční soustavy na
cizí nemovitost, je PDS povinen podle § 25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno
(služebnost).
OZ předloženou žádost o uzavření v.u. smlouvy všemi přítomnými členy schvaluje.

Hlasováno bylo:
Pro Proti –
Zdržel se –

(9)
(0)
(0)

3. Vydání výzvy k podání nabídky – zadávací podmínky
Zastupitelstvu obce Hlavice byla paní starostkou představena Výzva pro zpracování nabídky ve veřejné zakázce

malého rozsahu – Rekonstrukce 2.NP budovy č.p. 58 pro využití Mateřské školy, která byla vypracována
v souladu s aktuálním zněním podmínek a pokynů vymezených v dokumentu Metodický pokyn pro oblast
zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, který je nedílnou součástí Obecných pravidel pro
žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP).
Název zakázky je Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby včetně
zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavby v obci Hlavice.
1) Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny včetně rekonstrukce interiérů
2) Rekonstrukce 2.NP budovy č.p. 58 pro využití Mateřské školy
OZ obce Hlavice se usneslo a všemi přítomnými členy vydání výzvy k podání nabídky schvaluje.
Hlasováno bylo:
Pro Proti –
Zdržel se –

(9)
(0)
(0)

4. Oprava komunikace v části obce Vápno – projednání cenových nabídek a schválení realizace
OZ obce Hlavice bylo paní starostkou seznámeno s návrhem řešení havarijního stavu komunikace v části obce –
Vápno. Byly představeny shromážděné cenové nabídky na opravu, z nichž byla jedna navržena. Hlavní kritériem
výběru byla cena. Konkrétně se jedná o nabídku firmy Specializované stavební činnosti – Miluše Do̎ mova, Hálkova
317, Sadská.

OZ obce Hlavice se usneslo a všemi přítomnými členy vybranou nabídku na realizaci opravy schvaluje.
Hlasováno bylo:
Pro Proti –
Zdržel se –

(9)
(0)
(0)

5. Rozpočtové opatření č. 2
OZ byl paní Janou Hajskou předložen návrh rozpočtového opatření č.2, které nijak nenavyšuje či neponižuje
celkový rozpočet. Jedná se o úpravu mezi jednotlivými paragrafy.
Změny byly způsobeny akcemi, jejichž realizace nebyla jistá a z toho důvodu nebyly v rozpočtu konkrétně
ošetřeny – rekonstrukce hřbitovní zdi, výše schválená oprava silnice v části obce Vápno a 2. změna územního
plánu Hlavice.
Celkový rozpočet po navrhovaných úpravách v rozpočtovém opatření č.2 činí celkem 4.696.195,- Kč
v příjmech a 4.696.195,- Kč ve výdajích.
OZ se usneslo a předloženou verzi rozpočtového opatření č.2 všemi přítomnými schvaluje.
Hlasováno bylo:
Pro Proti –
Zdržel se –

(9)
(0)
(0)

6. Hlasování o uvolnění starosty
Paní starostka Š. Sichrovská oslovila přítomné členy zastupitelstva s dotazem, jaký mají názor na to, že by
vykonávala svou funkci jako uvolněný starosta.
OZ se usneslo a návrh paní Sichrovské na to, aby svou funkci vykonávala jako uvolněný starosta schvaluje.

Hlasováno bylo:
Pro Proti –
Zdržel se –

(8)
(0)
(1)

7. Různé
OZ bylo dále paní starostkou informováno o průběhu bezplatného převodu pozemku pod budovou tělocvičny
do majetku obce, o opětovném vyjednávání o nových autobusových spojeních a o plánech vytvoření
radiového spotu na rádiu Český rozhlas Radiožurnál týkajícího se historie obce a nadcházející hlavické pouti.
Dále bylo OZ informováno o probíhající opravě střechy na budově tělocvičny a plánované opravě komína a
drobných opravách fasády MŠ. Jako poslední bod bylo OZ informováno o schůzce s architektem ohledně
úpravy veřejného prostranství okolo kostela včetně chodníků probíhajících obcí, a to z dotačních titulů.

Termín příštího zasedání zastupitelstva je stanoven na pondělí 2. září 2019 od 18.00 hod v zasedací místnosti
OÚ Hlavice.

V Hlavici dne 6. 8. 2019
Zapsala: Bc. Lenka Kristková

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

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

