USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Hlavice konaného dne 2. 9. 2019 v zasedací místnosti OÚ Hlavice.
Přítomni:
Omluven:

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

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Kristek a Renata Pytlounová
Program:
1. A) Zrušení usnesení z ustavujícího zasedání OZ obce Hlavice ze dne 31. 10. 2018 bod I. volba
starosty a místostarosty a B) Usnesení o nové funkci starosty obce Hlavice
2. Žádost o povolení pokácet lípu velkolistou u domu č.p. 56
3. Odkoupení pramenní jímky v Lesnovku
4. Různé
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání.
1. A)
Zrušení usnesení z ustavujícího zasedání OZ obce Hlavice ze dne 31. 10. 2018 bod I. volba starosty
a místostarosty – určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění: usnesení zastupitelstva v souladu s §84 odst. 2 k) zákona o obcích určuje zastupitelstvo
pro výkon funkce starosty a místostarosty obce jako dlouhodobě neuvolnění.
Hlasováno bylo:
Pro Proti –
Zdržel se –

(8)
(0)
(0)

B)
Usnesení o nové fukci starosty obce Hlavice OZ rozhodlo, aby byla nově funkce starosty od 2. 9.
2019 dle $84 odst. 2 k) zákona o obcích vykonávána jako uvolněná. A funkce místostarosty nadále
jako neuvolněná.
Výše odměny pro uvolněnou funkci starosty je stanovena nařízení vlády ČR č. z. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávních celků dle zákona o obcí §72 odst. 4, výše odměny pro funkci
neuvolněný místostarosta zůstává beze změny dle bodu III. – rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva z ustavujícího zasedání ZO Hlavice z 31. 10. 2018.

Hlasováno bylo:
Pro Proti –
Zdržel se –

(7)
(1)
(0)

2. Žádost o povolení pokácet lípu velkolistou u domu č.p. 56
Zastupitelstvu obce Hlavice byla paní starostkou představena žádost o povolení pokácení lípy velkolisté u domu č.p.
56, Hlavice. Dle slov žadatele strom svými kořeny ohrožuje nemovitost. V případě pádu větví či kmene by došlo
k poškození el. vedení či vedlejších budov.

OZ obce Hlavice se usneslo a všemi přítomnými členy žádost schvaluje.
Hlasováno bylo:
Pro Proti –
Zdržel se –

(8)
(0)
(0)

3. Projednání odkoupení pramenní jímky v části obce Lesnovek
Zastupitelstvo Obce Hlavice bylo paní starostkou pí. Štěpánkou Sichrovskou seznámeno s možností
odkoupení pramenní jímky v Lesnovku, která se nachází na p.p.č. 638/2 v k.ú. Hlavice.
Majitel nemovitosti SVS a.s. je zastupován realitní firmou REA, Vaníčkova 23, 400 01 Ústí nad Labem, p.
Bierhanzl, 602410123,rea.ustinl@centrum.cz.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo koupit pramenní jímku do majetku obce za cenu 100,-Kč.
OZ se usneslo a v.u. odkup všemi přítomnými členy schvaluje.
Hlasováno bylo:
Pro (8)
Proti (0)
Zdržel se - (0)

4. Různé
OZ bylo paní starostkou informováno o:
- vzniku nových cyklomap s reklamou obce
- sběru elektro zařízení v termínu 5. – 15. 9.
- záměru úpravy veřejného prostoru v okolí kostela – studie z důvodu možné žádosti o dotační titul
- získání finanční podpory a přímé účasti europoslance p. JUDr. Polčáka na oslavu slavnostního
odhalení památníku padlých v termínu 28. 9. a o probíhajících přípravách
- dokončení opravy silnice v části obce Vápno

Dále bylo OZ oznámeno paní ředitelkou ZŠ a MŠ Hlavice, že ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 bude uděleno
ředitelské volno. Také byla paní Janou Arltovou poskytnuta informace finanční komise o výsledku finanční
kontroly ze den 7. 8. 2019.
Termín příštího zasedání zastupitelstva je stanoven na středu 18. září 2019 od 18.00 hod v zasedací
místnosti OÚ Hlavice.

V Hlavici dne 2. 9. 2019
Zapsala: Bc. Lenka Kristková

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

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

Správnost zápisu schválili:

................................
Jaroslav Kristek

................................
Renata Pytlounová

