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Město Police nad Metují 

ZÁPIS ZE 1. ZASEDÁNÍ OV HLAVŇOV V ROCE 2019 

 

konaného dne 3.4. 2019 v 19,00 hod. v restauraci Pod jasanem 

 

 

Přítomni:       Martin Vaniš,  Jan Špulák, Bohumír Toman, Monika Hrnčířová, Milan Rotter 

 

Hosté: mgr.p.Škop - místostarosta 

Omluveni: Michal Vacek 

Program jednání: 

1. informace o dění v obci 

2. žádosti k projednání 

3. diskuse 

 
Informace o dění v obci 

1)  29.1.2019 inventury obecního majetku 

2)  vypouštění rybníka – oprava 

3)  schválené nové prvky na dětské hřiště – instalace do prázdnin (hodnota 150.000 Kč) 

4)  likvidace zlámané lípy na hřišti (11 brigádníků), dřevo pro potřeby organizací 

5) březen – odpoledne s Andersenem, turnaj Člověče, nezlob se, ples Hvězda 

6)  památky Žitavec, Jan Nepomucký– oprava – schváleno 

7) lavičky rybník – instalace odložena po dokončení oprav a úpravě terénu 

Hlasování:  

1)  OV schvaluje dlouhodobý pronájem části obecního pozemku č. (148/13, 148/1)       panu Ing. 

Jaroslavu Machovi k účelu popsané v žádosti, 

hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 (1 člen OVH se vyjádřil elektronickou cestou) 

2) OV schvaluje ponechat lípu u hasičárny do roku 2021 za předpokladu odborné kontroly jejího 

stavu 2x ročně, a to vždy na jaře a na podzim, poté lípu porazit a vysadit novou, místo bude upřesněno 

(návrh u turistického odpočívadla s mapou) ve střední části obce 

hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Diskuse:  

- úprava cesty k rybníku od hlavní cesty po konzultaci s panem Sherem 

- oprava školy – izolace – nutné dokončení 

- dořešit požadavky na obecní cestu k panu Habartovi 

- plán opravy obecní stodoly 

- příprava nabídky opravy hlavní komunikace – předpoklad realizace do 2 let 

-  Ing. Mach – upozornění na volné pobíhání psů, stržená zvěř v obci, informace na stránky obce a 

emailovou formou 

- p. Špulák – webové stránky – prodleva v aktualizaci – urgence na dopracování, 

Vrata k hasičárně – v řešení se již druhým rokem, nutná instalace 

- p. Toman – návrh na umytí kontejnerů na odpady provozovatelem nebo jejich výměna 

 

 V Hlavňově   4.4.2019                                                                                  zapsal: Milan R o t t e r 


