Č.j.: OBHE 216/2018

Zasedání OZ dne 06.07.2018 č. 8/2018
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Doskočil Z., Šafářová P.,
Harapátová M., Plíhal J.
Karolína Veselá - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Šafářová P., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. Volby do zastupitelstev obcí 2018
3. GDPR
4. Plán rozvoje sportu
5. Městský úřad Žamberk – Stavební úřad
6. MŠ Hejnice
7. InterSoft s.r.o.
8. Čekárna na Kučeráku
9. Oprava hřbitovní zdi
10. Garážová vrata
11. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Volby do zastupitelstev obcí 2018:
- konání voleb 5. – 6. 10. 2018
- podání kandidátních listin na MÚ Žamberk do úterý 31.7.2018 do 16 hod.
- stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období:
ZO stanovuje počet členů zastupitelstva obce na další volební období 2018-2022: v počtu 7
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. GDPR:
- obec vydala základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Plán rozvoje sportu:
- obec zpracovala a vydala plán rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 Sb.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Městský úřad Žamberk – Stavební úřad:
- vydán územní souhlas k prodloužení veřejného osvětlení v k.ú. Hejnice u Žamberka
- vydán kolaudační souhlas ke stavbě Hejnice 48/2, Dvořák-RD, nové OM, kNN
- výzva k předložení dokumentů k terénním úpravám na pozemku parc. č. 262/3 Janeba J.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MŠ Hejnice:
- MŠ Hejnice bude od 9.7.2018 do 17.8.2018 uzavřena – letní prázdniny
- v době uzavření MŠ budou probíhat drobné stavební úpravy
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. InterSoft s.r.o. :
- předložena smlouva o prodloužení služeb
- oznámení o změně technologie v rámci poskytování datových služeb
- ZO schvaluje vypracování pasportu hřbitova od firmy InterSoft s.r.o.
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Autobusová čekárna na Kučeráku:
- schválena výstavba nové autobusové čekárny na Kučeráku
- část financí bude poskytnuta darem od obce Česká Rybná
- zajistit firmu na výrobu autobusové čekárny
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Oprava hřbitovní zdi:
- sdružení obcí Orlicko schválilo dotaci na opravu hřbitovní zdi
- opravu zdi provede firma Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., stavební závod Žamberk, smlouva o
dílo v hodnotě 60.000,- Kč bude podepsána mezi sdružením obcí Orlicko a uvedenou firmou,
kdy dotace činní 42 000,- Kč, příspěvek obce bude 18 000,-Kč. Na zbytek prací bude
uzavřena smlouva mezi obcí a firmou Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., stavební závod Žamberk.
Částka se bude pohybovat do 35.000,- Kč.
- ZO schvaluje předloženou nabídku a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo se
zhotovitelem Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., stavební závod Žamberk
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Garážová vrata:
- byla provedena montáž sekčních garážových vrat do požární zbrojnice v počtu dvou kusů
- zajistit vyúčtování této akce kdy dotace by měla činit částku 101 741,- Kč a veškeré
dokumenty podat ke kontrole na ministerstvo zemědělství
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Různé:
- Záměr na pronájem pohostinství - zájemci o pronájem se mohou přihlásit na Obecním úřadě
Hejnice
- vítání nových občánků v obci Hejnice se bude konat 9. 9. 2018 v 11:00
- proběhla výsprava komunikací v obci tlakovou penetrací – opravu provedla SÚS Ústí nad
Orlicí cestmistrovství Žamberk
- garsonka MŠ – dořešit reklamaci prasklých vchodových dveří s firmou Kamil Pfeifer Česká Rybná
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 9.7.2018

Zapsala: Veselá K.
Vyvěšeno: 9.7.2018
Sejmuto: 24.7.2018

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Dvořák M.

