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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 03.09.2012
Přítomen:

Omluven:

ing. Jiránek František, Najman Jaroslav,
Pelinka Jiří, ing. Pytloun Josef,
Mgr. Rolf Tomáš, Šenberk Josef
Kolomazník Lubomír, ing. Mikeš Zdeněk, Pytloun Miroslav

1) Rozpočtové opatření č.2 (úprava rozpočtu) Hajská Jana
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy
Rozpočtové opatření č.2 dle přílohy:
l/ provádí se rozpočtové opatření příjmů mezi paragrafy a položkami (dotace přijaté na
žáky od ostatních obcí) bez navýšení celkového rozpočtu příjmů
provádí se změna a to snížením nedaňových příjmů paragrafu – Ostatní záležitosti
předškolní výchovy a základního vzdělání 31-19 pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy
jinde nezařazené o 164.000,- a zvýšení neinvestičních přijatých dotací od obcí:
pol. 4121 celkem o 164.000,- dle jednotlivých obcí: 4121 ORG. 2055 (obec
Všelibice) +79.000,- 4121 ORG. 2014 (obec Cetenov) + 70.000,- 4121 ORG. 2038
(Město Osečná) + 10.000,- 4121 ZJ 028 (obec Chocnějovice) + 5.000,Celkový rozpočet po úpravách /rozpočtové opatření č. 2/ se nenavyšuje, ani neponižuje,
činí 5.062.046,10 v příjmech a 5.062.046,10 ve výdajích / po zapojení účtu – 8114
(1.388.000,- Uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků) a + 8115
(1.020.687,30 Kč Finanční prostředky minulých let) ve schváleném rozpočtu
2) Příspěvek rodičů na dítě – MŠ
OZ se usneslo a odhlasovalo všemi přítomnými členy,
že MŠ zvyšuje příspěvek na dítě ze 100 Kč/měs. na 200 Kč/měs.
3) Odkoupení pozemků (komunikace) obcí Hlavice od: Vratislav Štancík , Strážiště čp. 22
OZ se usneslo a schválilo všemi přítomnými členy,
odkoupení pozemků (komunikace) obcí Hlavice od: Vratislav Štancík , Strážiště čp. 22
Obec Hlavice kupuje tyto pozemky:
p.p.744/6 o výměře 341 m2, ostatní plocha, silnice
p.p.744/7 o výměře 27 m2, ostatní plocha, silnice
p.p.745/2 o výměře 61 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.745/3 o výměře 31 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.745/6 o výměře 11 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.372/3 o výměře 398 m2, ostatní plocha, silnice
p.p.773/4 o výměře 183 m2, vodní plocha
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a geometrickým plánem oddělené:
p.p.375/8 o výměře 32 m2, ostatní plocha
p.p.375/10 o výměře 179 m2, ostatní plocha
p.p.376/5 o výměře 209 m2, ostatní plocha
p.p.378/16 o výměře 324 m2, ostatní plocha
p.p.378/13 o výměře 17 m2, ostatní plocha
p.p.773/8 o výměře 13 m2, ostatní plocha
vše nacházející se v obci Hlavice a katastrálním území Hlavice
4) Bezúplatný převod pozemku na obec. Komunikace Hlavice, Lesnovek, Zahať
OZ se usneslo a schválilo všemi přítomnými členy,
bezúplatný převod pozemku: parcelní číslo 338/3, katastrální území Hlavice,
který je nyní ve vlastnictví státu – Pozemkový fond České republiky
na obec Hlavice.
5) Změna zápisu školy v rejstříku škol a školských zařízení.
OZ se usneslo a schválilo všemi přítomnými členy,
změnu zápisu školy v rejstříku škol a školských zařízení.
Jedná se o změnu čp.3 na čp.58.
6) Přidělení bytu v budově Obecního úřadu čp. 54 (Kampelička)
Byly stanoveny pravidla (podmínky) pro přidělení bytu po Michaele Kotrmanové:
Pořadí podání žádosti
Výše nájmu 2000 Kč/měs.
Úprava bytu na vlastní náklady (nebude se odečítat z nájmu)
Topení pouze přímotopy. Centrální topení a topení na tuhá paliva není možno použít.
Připojení elektrohodin – elektorevize.
Vzhledem k malé informovanosti některých uchazečů o byt se termín přidělení bytu
přesouvá na 12.9.2012 st. 18:00 hod
7) Žádost o pokácení stromů. Horníková Kateřina, Laudová Jana – Lesnovek čp. 1
Vzhledem k okolnosti, že se jedná o stromy v soukromém vlastnictví
a stromy ve vlastnictví obce, bude obec Hlavice usilovat o společné pokácení stromů.
Po projednání výše jmenované záležitosti s žadateli bude žádost kladně vyřízena.
8) Žádost o pronájem části obecního pozemku p.p.105/7 v k.ú. Vápno
Jiří Duda, Tomáš Přistoupil
OZ konstatovalo, že v uvedené oblasti se nachází tři nemovitosti, které by se měli řešit
společně. Z výše uvedeného důvodu se tyto žádosti odkládají
do příštího řádného zasedání OZ a možnosti místního šetření.
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9) Žádost o úpravu příjezdové cesty. Mgr. Pálová Helena Lesnovek čp.6
Vzhledem k okolnosti, že se jedná o příjezdovou komunikaci pouze k jednomu objektu,
která je ve vlastnictví obce Hlavice, bude obec usilovat o společném řešení této situace.
Po společném řešení výše jmenované záležitosti a místním šetření bude žádost vyřízena.
10) Oprava dětského domečku a pískoviště na zahradě mateřské školky
Předběžně bylo dohodnuto, že ve spolupráci:
Straka Jaromír, Hozák Martin a František Jiránek se budou podílet
na opravách dětského domečku a pískoviště.
11) Žádost o souhlasné stanovisko ke stavbě rodinného domu na parcele č. 353/12
v k.ú. Hlavice – Barbora Pytlounová Hlavice čp.24
OZ se usneslo a odhlasovalo všemi přítomnými členy,
že vydává souhlasné stanovisko ke stavbě rodinného domu na parcele č. 353/12
v k.ú. Hlavice – Barbora Pytlounová Hlavice čp.24
12) Stížnost, Jan a Dana Čapkovi Hlavice ev.č. 31 na pasení dobytka
v těsné blízkosti jejich rekreačního domku
OÚ může pouze doporučit určitá opatření, ale nemůže nařizovat v těchto věcech.
Další postup se musí řešit příslušnými orgány, které jsou k tomuto zřízené.
13) Stížnost – Hornová Simona, Hlavice na SK Hlavice
Stížnost paní Hornové ohledně přeplněného septiku
bude podstoupena vlastníku a tj.SK Hlavice.
14) Předběžná žádost o směně pozemků – Bartuňkovi, pan Valeš, Vápno
Jedná se o směnu pozemků p.p.207 vlastník pan Valeš a p.p.382/2 vlastník obec Hlavice.
Obec pověřila člena OZ – Jaroslav Najman ml. o prověření této záležitosti.
15) Předběžná žádost o pokácení stromů na hřbitově – Čechová, Lesnov
Jedná se o vzrostlé neudržované tůje v počtu 5 kusů, které ohrožují jak hřbitovní zeď
tak i náhrobky.
Obec se bude zabývat možností pokácení výše jmenovaných stromů.
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16) Oprava hracích prvků a výměna písku na nově zbudovaném dětském hřišti
OZ se dohodlo na podání reklamace.
17) Pohostinství – oprava fasády
Z pěti oslovených podaly nabídku:
Jizerskohorská stavební s.r.o. Hodkovice
Jiří Kratochvíl, Tomáš Ferkl Osečná
Ivan Vashkeba Hlavice
Vzhledem k malé rozpracovatelnosti některých nabídek se termín výběru firmy
přesouvá na 12.9.2012 st. 18:00 hod

Schůze OZ:
Příští pravidelná veřejná schůze OZ dne 01.10.2012 po. 18:00 hod.

V Hlavici dne 03.09.2012
Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.

..................................
Starosta: Miroslav Pytloun

................................
Místostarosta: ing. František Jiránek

