Č.j.: OBHE 259/2017

Zasedání OZ dne 3.11.2017 č.11/2017
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. 7
3. Záměr obce na pronájem bytu
4. Dotace na dětské hřiště
5. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
6. MŠ Hejnice
7. ČEZ distribuce
8. Volba prezidenta České republiky 2018
9. Žádosti o vytvoření školských obvodů
10. Změna č. 2 ÚZ Hejnice
11. Česká telekomunikační infrastruktura CETIN
12. MÚ Žamberk
13. MÚ Žamberk odbor regionálního rozvoje a územního plánování
14. MÚ Žamberk odbor životního prostředí a zemědělství
15. Pohostinství
16. Orlicko – mimořádná Valná hromada
18. Účetní software
19. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtová změna č. 7:
- Účelové určení: MŠ - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
příjmy:
4116
+ 123 865,74 Kč
4116
+ 21 858,66 Kč
výdaje: 3111
3111

5331
5331

+ 123 865,74 Kč
+ 21 858,66 Kč

Celkový rozpočet pro rok 2017: příjmy
výdaje
financování

2 779 818,40 Kč
3 779 818,40 Kč
1 000 000,- Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Záměr obce na pronájem bytu:
- obec Hejnice vyhlašuje Záměr na pronájem obecního bytu – garsonka v I. p. MŠ Hejnice,
od 1. 1. 2018, zájemci o pronájem se mohou přihlásit pouze písemně na Obecním úřadě
Hejnice do termínu 1. 12. 2017
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Dotace na dětské hřiště:
- informace o možnosti umístění a případné výstavby hřiště, buď fitness, nebo drobné hrací
prvky
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les:
- žadatel Správa a údržba silnic Pardubického kraje, cestmistrovství Žamberk, jedná se o 2 ks
uschlého jeřábu na pozemku parcela č. 3306 v k. ú. Hejnice – žádosti bylo vyhověno
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MŠ Hejnice:
- Změna závazných ukazatelů č. 1 pro rok 2017 navýšení o + 145 724,40,-Kč, celkový převod
Závazných ukazatelů pro rok 2017 se stanovuje na 385 724,40 Kč z důvodu přidělené dotace
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
- dokončena výstavba nového plotu na zahradě MŠ
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ČEZ Distribuce:
- schválena žádost o umístění zařízení veřejného osvětlení na sloupy společnosti ČEZ
Distribuce při plánované rekonstrukci vedení nízkého napětí v obci v roce 2018
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Volba prezidenta České republiky 2018:
- informace k prezidentským volbám - do pondělí 13. 11. 2017 určit počet členů okrskové
volební komise
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Žádosti o vytvoření školských obvodů:
- podána žádost o uzavření a vytvoření společného školského obvodu s obcí Česká Rybná
- podána žádost o uzavření a vytvoření společného školského obvodu s Městem Žamberk
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Změna č. 2 ÚZ Hejnice:
- zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Hejnice. Veřejné projednání se bude konat
23. 11. 2017 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OU Hejnice.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Česká telekomunikační infrastruktura CETIN:
- udělení souhlasu k výměně 4 ks stávajících plastových skříní na začátku roku 2018 na
pozemku 41/3 k. Hejnice č. p. 52 za 1 ks nové skříně
- při této rekonstrukci dojde ke zrychlení internetu na pevných linkách a další využití pevných
linek
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. MÚ Žamberk:
- žádost o pomoc při zpracování směrnice k právní ochraně dětí
- ZO bere na vědomí a bez výhrad hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. MÚ Žamberk odbor regionálního rozvoje a územního plánování:
- oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Písečná
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. MÚ Žamberk odbor životního prostředí a zemědělství:
- vydáno rozhodnutí o souhlasu k rekonstrukci nízkého napětí v k. ú. Hejnice v roce 2018 pro
firmu ČEZ Distribuce
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Pohostinství:
- dokoupení základního vybavení do kuchyně
- nákup vlastního výčepního zařízení včetně chlazení
- nákup židlí a stolů vyřazených z restaurace Babeta v Žamberku
- provoz pohostinství bude obec zajišťovat společně s SDH Hejnice zatím o víkendech
případně při plánovaných akcích – plesy, rozsvícení Vánočního stromku, výroční Valná
hromada SDH, vítání nových občánků a další
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Orlicko – mimořádná Valná hromada:
- schválena smlouva s dodavatelem na domácí kompostéry
- kompostéry by měli být dodány zdarma do domácností do 8 týdnů od podepsání smlouvy
předsedou svazku
- schválen nákup stopovacího zařízení za čtyřkolku pro úpravu lyžařských stop na Suchém
vrchu a Bukové hoře
- proběhl seminář k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), obce se dohodly
na společném postupu při zajišťování povinností z nařízení EU
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Účetní software:
- zajištění ochrany osobních údajů v účetním softwaru zajistí firma Data IT s.r.o. – J. Tykva,
která pro nás účetní software zajišťuje, za jednorázový poplatek ve výši 2.250,- Kč + DPH
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Různé:
- obec se zapojí do Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita Česká republika na pomoc
lidem v nouzi, tato sbírka proběhne v období 1. - 14. 1. 2018
- byla podána žádost na odstranění 4 ks akumulačních kamen z bytu v I. patře MŠ - žádosti
bude vyhověno
- rozsvícení Vánočního stromku proběhne 1. 12. 2017 od 16:30 před pohostinstvím – zajistit
program, ohňostroj a občerstvení
- Vítání nových občánků je naplánováno na 3. 12. 2017 od 11:00 hod

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 8. 11. 2017

Zapsala: K. Veselá

Vyvěšeno: 8. 11. 2017
Sejmuto: 23. 11. 2017

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Dvořák M.

