USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Hlavice konaného dne 4. 11. 2019 v zasedací místnosti OÚ Hlavice.
Přítomni:
Omluveni:

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

Ověřovatelé zápisu: Kristek Jaroslav, Ing. Pytlounová Renata
Program:
1. Rozpočtové opatření č. 3
2. Zimní údržba místních komunikací
3. Knihovní řád
4. Odkup čerpací stanice Lesnovek
5. Různé
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání.

1. Rozpočtové opatření č. 3
OZ byl paní Janou Hajskou předložen návrh rozpočtového opatření č.3, 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. Jedná se o navýšení mzdového zatížení a vnější opravy MŠ Hlavice.
Celkový rozpočet po výše navrhovaných úpravách v rozpočtovém opatření č.3 činí celkem 4.696.195,- Kč
v příjmech a 4.696.195,- Kč ve výdajích.
OZ se usneslo a předloženou verzi rozpočtového opatření č.3 všemi přítomnými schvaluje.
Hlasováno bylo:
Pro Proti –
Zdržel se –

(7)
(0)
(0)

2. Zimní údržba místních komunikací
Paní starostkou pí. Š. Sichrovskou bylo osloveno více PO s žádostí o podání cenové nabídky na zimní údržbu místních
komunikací. Konkrétně se jednalo o:
- J. Sichrovský
- Družstvo Borek
- František Mikásek
- David Bláha
- Miroslav Růta
- Vladimír Jíra
Cenové nabídky byly předloženy dvě – od p. Bláhy a p. Růty. Na základě posuzovacích kritérií, byla vybrána nabídka
pana Bláhy. Jedná se o nejvýhodnější nabídku z hlediska nabízené ceny. Na základě rozhodnutí ZO bude sepsána
Dohoda o zimní údržbě na období 2019 – 2020.

Hlasováno bylo:
Pro Proti –
Zdržel se –

(5)
(0)
(2)

3. Knihovní řád
OZ byl předložen k pročtení a následovnému schválení nový Knihovní řád Místní knihovny v Hlavici.
Hlasováno bylo:
Pro Proti –
Zdržel se –

(6)
(0)
(1)

4. Odkup čerpací stanice Lesnovek
Na základě žádosti OZ požádala starostka o sdělení ceny SVS čerpací stanice v Lesnovku jako podklad pro
případné zvážení odkupu dané nemovitosti do vlastnictví obce.
Byl poskytnut znalecký posudek s výslednou cenou Kč 27.090,- za objekt.
OZ se dle předložených skutečností rozhodlo pro nemovitost nezakoupit.
Hlasováno bylo:
Pro Proti –
Zdržel se –

(0)
(5)
(7)

5. Různé
OZ bylo paní starostkou informováno o:
- 1. změně územního plánu, která nabyla právní moci 19. 9. 2019
- 2. změně územního plánu, ve které proběhlo veřejné projednání dne 30. 10. 2019 bez připomínek
- o podpisu kupní smlouvy na pramenní jímku v Lesnovku za cenu Kč 100,- o odložení změny jízdních řádů na polovinu roku 2020
- o zúčastnění OÚ v soutěži „Úřad na cestě k rovnosti“ vyhlášeným Institutem pro veř. správu a o
umístnění se v kategorii Obce I. typu na 2. místě. Ocenění bude převzato osobně paní starostkou a
místostarostkou dne 20. 11. 2019 v Lichtenštejnském paláci v Praze
- o tom, že 5. 11. proběhne zaměření pozemků pro projekt – Veřejného prostranství v okolí kostela
Hlavice
- o průběhu úprav prostor knihovny, o obsazení funkce novou knihovnicí a o slavnostní
znovuotevření Místní knihovny v Hlavici dne 21. 11. 2019
- o nominaci lipové aleje na Vápně v soutěži „Alej roku 2019“
- o tom, že 1. 12. proběhne Rozsvícení hlavického vánočního stromku
Termín příštího zasedání zastupitelstva je stanoven na pondělí 16. prosince 2019 od 18.00 hod v zasedací
místnosti OÚ Hlavice.

V Hlavici dne 4. 11. 2019
Zapsala: Bc. Lenka Kristková

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

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

Správnost zápisu schválili:

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

................................
Ing. Pytlounová Renata

