Č.j.: OBHE 237/2017

Zasedání ZO dne 6.10.2017 č.10/2017
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Harapátová M., Plíhal J.,
Doskočil Z., Šafářová P.
Karolína Veselá: administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Šafářová P., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. Rozpočtová změna č. 6
3. ČEZ Distribuce
4. Stavební úřad Ústí nad Orlicí
5. Rekonstrukce garsonky v MŠ
6. Městský úřad Žamberk – odbor životního prostředí
7. Ministerstvo zemědělství – odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
8. Volby do parlamentu PČR
9. Pohostinství
10. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtová změna č. 6:
- náklady na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky 2017
příjmy:
výdaje: 6114

4111

+ 19 749,- Kč
+ 19 749,- Kč

Celkový rozpočet pro rok 2017: příjmy
výdaje
financování

2 634 094,- Kč
3 634 094,- Kč
1 000 000,-Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ČEZ Distribuce:
- podání žádosti na správu energetického majetku o umístění zařízení veřejného osvětlení na
sloupy společnosti ČEZ Distribuce. Jedná se o kabel a svítidla při plánované rekonstrukci
vedení nízkého napětí na dolním konci obce v roce 2018
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Stavební úřad Ústí nad Orlicí:
- oznámení projednávání návrhu zadání změny územního plánu č. 4 Sopotnice
- oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu České Libchavy
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Rekonstrukce garsonky v MŠ:
- kompletně dokončená vodoinstalace a elektroinstalace, komín postavený a zbývá
dovybavení krbovými kamny, byla podána reklamace na kuchyňskou linku a dveře
- během října postavit poslední část nového plotu v zahradě MŠ
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Městský úřad Žamberk – odbor životního prostředí
- oznámení o zahájení vodoprávního řízení na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce při
rekonstrukci vedení nízkého napětí na dolní konci obce
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Ministerstvo zemědělství – odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
- veřejná vyhláška ze dne 14.9.2017 - návrh opatření obecné povahy - zastavení jiných těžeb
než těžeb nahodilých do 31.12.2017 a zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke ni účinnosti
tohoto opatření do 31.3.2018
- nařízení se vztahuje pouze na dřeviny smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Volby do parlamentu PČR:
- přípravy na volby do parlamentu probíhají dle harmonogramu pro přípravu voleb
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Pohostinství:
- ke 30.9.2017 ukončena činnost provozu pohostinství U Lucerny
- byla provedena inventura včetně předání klíčů od budovy a přehlášena elektrická energie na
Obecní úřad
- vyvěšen banner s reklamou na pronájem uvedené nemovitosti včetně nabídky přidělení bytu
v rekonstruované garsonce v MŠ
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Různé:
- informace k výletu do města Hejnice, který proběhl 28.9.2017 v počtu 20 osob
- přípravy na setkání s občany obce Písečná 28.10.2017 na hranicích katastru pod Kozinci
- proběhla STK na obecním přívěsu a byl zakoupen materiál na opravu komunikací
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 9.10.2017

Zapsala: K. Veselá

Vyvěšeno: 9.10.2017
Sejmuto: 25.10.2017

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Dvořák M.

