Č.j.: OBHE 4/2018

Zasedání OZ dne 02.02.2018 č. 2/2018
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Harapátová M., Plíhal J.,
Doskočil Z., Šafářová P.,
Veselá Karolína – administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Šafářová P., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. Rozpočtové opatření č. 1
3. Školské obvody
4. Pardubický kraj
5. Global Trade & Trade a.s.
6. Městský úřad Žamberk – Stavební úřad
7. ČEZ distribuce, a.s.
8. MAS ORLICKO, z.s.
9. Česká asociace odpadového hospodářství
10. Městská knihovna Žamberk
11. MÚ Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství
12. SDH Hejnice
13. Nadační fond S námi je tu lépe – Orlickoústecká nemocnice
14. Finanční příspěvek
15. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy.
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č. 1:
Účelové určení:
Náklady na volby prezidenta České Republiky v roce 2018
22 946,Příjmy
Výdaje
22 946,Celkový rozpočet pro rok 2018: příjmy
výdaje
financování

2 752 987,- Kč
3 586 421,- Kč
833 434,- Kč

- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Školské obvody:
- podepsání dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy v České Rybné
a Mateřské školy v obci Hejnice
- vydána obecně závazná vyhláška č. 1/2018 kterou se stanoví část společného školského
obvodu mateřské školy a části společných školských obvodů základních škol
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Krajský úřad Pardubického kraje odbor rozvoje:
- předložen Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje
- návrh je k veřejnému nahlédnutí na odboru rozvoje, oddělení územního plánování Krajského
úřadu Pardubického kraje od 1.2.2018 do 5.3.2018
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Global Trade & Trade a.s.:
- žádost o vydání vyjádření k podzemnímu vedení přípojky nn
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Městský úřad Žamberk – Stavební úřad:
- územní souhlas k rekonstrukci nn v některých částech obce Hejnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ČEZ Distribuce, a.s.:
- předložena smlouva o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě nn
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy
- dále předložen detailní rozpis vyúčtování za sdružené služby dodávky elektřiny –
rekonstrukce bytu garsonka a doplatek záloh
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. MAS ORLICKO, z.s.:
- obec souhlasí s finální verzí projektu MAP II
- pověřuje starostu podepsáním souhlasu za zřizovatele
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Česká asociace odpadového hospodářství:
- informace k riziku navýšení budoucích nákladů na odpadové hospodářství z důvodu
navýšení cen, kdy postupně bude docházet k omezování skládkování a tím se navýší náklady
na likvidaci odpadů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Městská knihovna Žamberk:
- předložena smlouva o odborné pomoci – nákup knih do výměnného fondu knihoven
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. MÚ Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství:
- vydáno rozhodnutí, kde schvaluje plány opatření pro případ havárií se zacházením se
závadnými látkami na středisku živočišné výroby v obci Hejnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. SDH Hejnice:
- pozvánka na školení velitelů jednotek a družstev JPO – dle rozpisu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Nadační fond S námi je tu lépe – Orlickoústecká nemocnice:
- ZO schvaluje příspěvek z rozpočtu obce ze sociálního fondu ve výši 2.000,- Kč na nákup
stabilometrické plošiny na rehabilitační oddělení
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o finančním příspěvku
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Finanční příspěvek:
- navržen finanční příspěvek z rozpočtu obce ze sociálního fondu na zdravotní pomůcky a
léky pro naši nejmladší občanku Sárinku ve výši 5.000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Různé:
- potvrzení od Komerční banky týkající se pojištění pohledávek z vkladů pro rok 2018
- ČNB – nové bezpečnostní zásady internetového bankovnictví
- informace k cenám za převod spisové služby – tato věc bude dále řešena s městem Žamberk
- příprava Masopustu který proběhne 3.3.2018
- domluvit a zajistit s vlastníkem pozemku č. 3026 a 3049 vykácení vzrostlých stromů
z důvodu zlepšení výjezdu při rekonstrukci komunikace na Kučerák a bezpečným
rozhledovým trojúhelníkům
- z důvodu rekonstrukce tarasu u potoka v prostoru náměstí v roce 2018 – oslovit firmy o
předložení cenových nabídek na tuto akci nejlépe do konce února
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 5. 2. 2018
Zapsala: Veselá K.
Vyvěšeno: 5. 2. 2018
Sejmuto: 21. 2. 2018

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Dvořák M.

