Č.j.: OBHE 86/2017

Zasedání ZO dne 7.4.2017 č. 3/2017
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Šafářová P., Harapátová M.,
Doskočil Z., Plíhal J.
Karolína Veselá: administrativní pracovnice
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Šafářová P., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. Cesta od Novákových na Kučerův kopec
3. KÚ Pardubického kraje
4. Povolení skácení stromu
5. Změna č. 2 ÚP Hejnice
6. Orlicko
7. Rekonstrukce podlahy v zasedací místnosti na OÚ
8. Úřad práce
9. Pohostinství
10. Povodňový a krizový plán
11. Opravy kaple a márnice
12. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy.
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rekonstrukce komunikace od Novákových na Kučerův kopec
- informace k pracím na projektové dokumentaci k rekonstrukci komunikace od Novákových
na Kučerův kopec pro Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. KÚ Pardubického kraje
- byla podána žádost o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku,
dobrovolného svazku obcí za rok 2017 za skupinový vodovod Hejnice - Česká Rybná
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Povolení skácení stromu
- přijatá žádost o skácení větrem poškozeného stromu
- ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Změna č. 2 ÚP Hejnice
- ZO schvaluje zařazení návrhu p. Janeba Hejnice 11 parc. část 262/1 a p. Hájkové České
Libchavy 162 parc. část 3193 a část 3197 k prověření možností jiného funkčního využití ve
změně č. 2 ÚP Hejnice
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Orlicko:
- Zastupitelstvo obce Hejnice schvaluje úplné znění stanov Sdružení obcí Orlicko dle návrhu
stanov schváleného na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 28.3.2017.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
- podané žádosti na oslavy významných výročí v obci Hejnice bylo vyhověno. Obec obdrží na
6. sjezd rodáků a školáků 10.000,- Kč.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Rekonstrukce podlahy v zasedací místnosti na OÚ
- oprava dokončená, proveden úklid a nastěhován nábytek. Místnost může znovu plnit svoji
funkčnost.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Úřad práce:
- podepsána smlouva na Veřejně prospěšné práce na 1 pracovníka do 31.3.2018 s Úřadem
práce v Ústí nad Orlicí
- od 1.4.2017 nastoupil do pracovního poměru na VPP na Obecní úřad Hejnice 1 pracovník
přidělený z Úřadu práce na 40 hodin týdně. Úřad práce bude na mzdu tohoto pracovníka
přispívat dle uzavřené smlouvy částkou 15.000,- Kč měsíčně.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Pohostinství:
- vyhlášení záměru pronájmu místního pohostinství U Lucerny. Možný pronájem od 1.7.2017.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Povodňový a krizový plán:
- provedena aktualizace povodňového a krizového plánu obce Hejnice z důvodu personálních
změn na OÚ Hejnice a zásahové jednotce SDH Hejnice
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Opravy kaple a márnice:
- provést opravy fasády na kapli Sv. Antonína včetně nátěru. Termín do konce dubna 2017.
Zajistí starosta obce Hejnice.
- provést opravy fasády márnice a částečného nátěru fasády. Zajistí Jiří Vítek. Termín do
10.5.2017.
- provést opravu plechování hřbitovní zdi. Zajistí Dvořák Marián. Termín do 10.5.2017.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Různé:
- informace ke kompostérům, byla podána doplnění k žádosti sdružením Orlicka a nyní se
čeká na rozhodnutí komise o přidělení dotace k nákupu kompostérů
- byla podána žádost na výměnu garážových vrat na požární zbrojnici
- úprava obecní zeleně kolem pohostinství a prostorách náměstí
- podána informace k nákupu obecního automobilu
- technická kontrola na traktor bude provedena 11.4.2017, přípravu na STK zajistí
starosta obce Hejnice
- příprava sálu na 6. sjezd rodáků, zajistí místostarostka Pavlína Šafářová

V Hejnicích dne 10.4.2017

Zapsala: K. Veselá

Vyvěšeno: 10.4.2017
Sejmuto: 26.4.2017

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Dvořák M.

