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Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 20.12.2010
(mimořádná schůze)
Přítomen:

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

1)Rozpočtové provizorium:
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy rozpočtové provizorium
na 1.čtvrtletí roku 2011 /do schválení rozpočtu na rok 2011/, které bude v invencích
roku 2010 dle poměrné části roku 2010 v mezích zákona a nebudou financovány žádné
nové investiční akce, jen akce, které přecházejí z roku 2011.

2)Rozpočtové opatření č.3:
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy
toto rozpočtové opatření č.3 (dle přílohy)
Celkový rozpočet se navyšuje o 214.340,20 Kč, celkový rozpočet po úpravách
(rozpočtové opatření č.3) činí 15.458.365,88 ve výdajích a příjmech
[včetně zapojení účtu – 8114 (6.289.309, – Kč splátky úvěru), +8115 (190.448,18
finanční prostředky min. let) a + 8113 (4.185.375,50 Kč krátkodobé přijaté půjčené
prostředky) ve schváleném rozpočtu]

3)Územní plán:
Konzultace na Stavebním úřadu Český Dub paní Řeháková, paní Mocová
Územní plán musí být zhotoven do roku 2015 (jinak sankce)
(termín byl prodloužen – původně rok 2011)
ÚP musí být pro získání bodů v dotačních titulech
a je to nezbytnost pro např. kanalizaci.
ÚP nemá pouze Hlavice, (rozpracovaný ÚP: Světlá, Cetenov)
Měli jsme začít již před deseti roky, kdy byl vyhotoven Zastavovací plán.
Pokud bude vyhlášen dotační titul v září 2011, můžeme dostat dotaci 100000 Kč,
nebo můžeme dostat z EÚ 70% z celkové dotace. (nesmí býs souběh)
I když obec nemá téměř žádné pozemky ve svém vlastnictví, musí být zhotoven ÚP
s podmínkou získávání těchto pozemků od soukromých vlastníků.
Závěr z jednání je, že by jsme měli pokračovat na zhotovení ÚP (viz výše uvedeno)
ÚP je minimálně na 20 až 30 let a je jeden z hlavních podkladů pro rozvoj obce
a z tohoto titulu se odvíjí cena ÚP tj. 388000 Kč,

Zápis

Hlavice

Strana 2 (celkem 2)

4)Projekt nástavby. Neproplacená faktura ze dne 4.1.2010 na 333000 Kč za cenu projektu:
Dne 10.12.2010 pá. za účasti: Miroslav Pytloun, František Jiránek, Josef Pytloun
proběhlo jednání ve firmě Inpos s vedoucím projektu Ing. Braun Libor – jednatel firmy
s tímto závěrem:
Ing. Braun: (citováno) „Žádná dohoda na proplacení faktury
jenom v případě realizace akce, nebyla nikdy vyslovena“!
Trvá na proplacení faktury v plné výši splátkovým kalendářem v termínu
přibližně dvou let.
Příští jednání ve firmě Inpos v lednu 2011
5)Údržba komunikací v zimních měsících – výběrové řízení :
Účastníci výběrového řízení:
Družstvo Borek
Straka Jaromír
Sichrovský Jan
Diskuze:
Pytloun Vojtěch, který v úvodu zimní sezony začal s protahováním komunikací,
byl odvolán a v protahování pokračoval pan Straka Jaromír.
Tato situace nastala vzhledem k nejasnostem ve smlouvách o protahování těchto osob.
Tímto se konstatuje, že problém nebyl v osobě pana Pytlouna Vojtěcha,
ale ve smlouvách o protahování těchto dvou osob !
Návrh zastupitelstva:
Vyšší kontrola údržby komunikací zavedením SMS správ
při začátku a ukončení výkonu.
Lepší organizace při údržbě komunikací – určením osoby, která by řídila tento proces.
Zveřejněním tel. čísel v případě nouze.
Dořešit způsob posypu.
Připravit smlouvu dle podkladů, které zpracoval Mgr. Rolf Tomáš do 31.12.2010
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy, že údržbu komunikací
v zimních měsících bude provozovat Straka Jaromír, který předložil
ve výběrovém řízení nejlepší nabídku a bude s ním uzavřena dohoda
o zimní údržbě místních komunikací obce Hlavice v období 1.1.2011 – 30.4.2011.
6) Rozvoj obce – Dotace – ing. Suchomel osobní návštěva
Zpracování plánu rozvoje obce pro čtyřleté období cena 25000 Kč
Odsouhlasení na příštím pravidelném zasedání.
Schůze OZ
Příští pravidelná schůze OZ dne 03.01.2011 po. 18:00 hod.
V Hlavici dne 20.12.2010.
Zapsal: ing. František Jiránek
Celý průběh jednání je archivován v elektronické zvukové podobě.

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

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

