Č.j.: OBHE 8/2018

Zasedání OZ dne 06.04.2018 č. 5/2018
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Plíhal J., Doskočil Z., Šafářová P.,
Harapátová M.
Veselá Karolína – administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Šafářová P., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. MÚ Žamberk - Stavební úřad
3. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
4. VPP
5. HZS Pardubického kraje
6. Krajský úřad Královéhradeckého kraje
7. Oprava opěrné zdi Libchavského potoka
8. Spisová služba a IT služby
9. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. MÚ Žamberk - Stavební úřad:
- vydán územní souhlas na nové kabelové vedení nízkého napětí a osazení nové přípojkové
skříně na akci Flekr v k. ú. Hejnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje:
- vydán souhlas předloženým návrhem k umístění dopravní značky ,,Dej přednost v jízdě” ve
výjezdu z polní cesty na Kučeráku do projektové dokumentace na tuto akci
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. VPP:
- ukončení VPP T. Jirotky k 31.3.2018
- nastoupí nový pracovník, který v obci bude vykonávat OPP ve výši 250 hodin uložené
soudem
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. HZS Pardubického kraje:
- pozvánka na školení strojníků JPO
- v období od 1.4. – 31.7.2018 dojde ke změně radiových frekvencí radiostanic
- ZO schvaluje nakoupení 3 ks nových radiostanic při využití krajské dotace na jejich nákup
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Krajský úřad Královéhradeckého kraje:
- oznámení o zahájení správního řízení – úplná uzavírka silnice I/14 v obci Potštejn v období
16.4.2018 – 4.5.2018
- objízdná trasa od Ústí nad Orlicí na Vamberk povede obousměrně přes naší obec
- bude podána žádost o snížení rychlosti průjezdu obcí na 40 km/h v termínu uzavírky
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Oprava opěrné zdi Libchavského potoka:
- předloženy cenové nabídky na opravu zdi
- schválena cenová nabídka od firmy Horizont-Silidur spol. s r.o. kde cenová nabídka činní
340 000,- s DPH včetně prací
- bez výhrad, ZO schvaluje: pro je 6 zastupitelů a proti 1 zastupitel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Spisová služba a IT služby:
- probíhá instalace a zaškolování na novou spisovou službu od firmy HAiDA s.r.o.
- IT služby pro obec bude provádět p. Štěpánek včetně instalace všech potřebných programů a
zařízení k GDPR
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Různé:
- Rallye Šmídl 21.4.2018–prosíme občany o zvýšenou opatrnost na hlavní silniční komunikaci
- žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – na podanou žádost bude odpovězeno
v zákonné lhůtě na vyřízení
- oprava zábradlí lávky přes potok u obchodu – zajistí J. Plíhal
- dovezen štěpkovač na likvidaci drobného klestí a větví pro potřeby obce
- bude jednáno s firmou Kofola a.s. o převodu výčepního zařízení v místním pohostinství na
obec
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 9.4.2018

Zapsala: Veselá K.
Vyvěšeno: 9.4.2018
Sejmuto: 25.4.2018

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Dvořák M.

