Č.j.: OBHE 146/2018

Zasedání OZ dne 04.05.2018 č. 6/2018
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Doskočil Z., Šafářová P.,
Harapátová M.
Omluveni: Plíhal J.
Ověřovatelé zápisu: Harapátová M., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. MŠ
3. Sdružení Orlicko
4. Město Žamberk
5. VPP
6. InterSoft s.r.o. Choceň
7. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
8. Krajský úřad Královéhradeckého kraje
9. Městský úřad Žamberk
10. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. MŠ:
- obcí proveden audit příspěvkové organizace dne 27.4.2018, závěr - příspěvková organizace
využila prostředky účelně a hospodárně. Celkové hospodaření příspěvkové organizace bylo
vyrovnané, provozní prostředky byly účelně využity, při kontrole nebyly zjištěny chyby a
nedostatky protokol vyhotoven 27.4.2018.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Sdružení Orlicko:
- uhrazena smlouva o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku – GDPR
ve výši 5 214,- Kč
- předložena žádost o finanční podporu oprav malých památek z projektu Malé památky
Orlicka – oprava hřbitovní zdi
- Zastupitelstvo obce Hejnice schvaluje úplné znění stanov Sdružení obcí Orlicko dle návrhu
stanov schváleného na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 27.3.2018.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Město Žamberk:
- předložena smlouva o užívání věci - štěpkovač LS 95 CH, uhrazeno celkové hodnotě
10 127,70 Kč. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. VPP:
- ZO schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti k VPP
- nový pracovník nastoupí 1.7.2018 na částečný úvazek
- schváleno hlasy 5 : 0 : 1 přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. InterSoft s.r.o. Choceň:
- předložen dodatek se smlouvě o poskytování servisních služeb o ochraně osobních údajů
- ZO pověřuje starostu podepsáním dodatku
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les:
- žadatel Bc. V. Stehlíková, jedná se o 9 ks smrku na pozemku parcela č. 577/6 v k. ú. Hejnice
z důvodu přerostlých smrků zasahujících do el. vedení a ohrožujících přilehlou nemovitost
kdyby při větších poryvech větru mohlo dojít k jejich pádu – žádosti bylo vyhověno, kácení
může být provedeno v období od 1.11.2018 – 30.3.2019
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Krajský úřad Královéhradeckého kraje:
- vydáno rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice I/14 v obci Potštejn
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Městský úřad Žamberk:
- oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením – přístavba
přístřešku k RD čp. 30
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Různé:
- oprava Hřbitovní zdi
- návštěva z Hejnic dne 9.6.2018 bude spojena s Hejnickou poutí – zajistit pouťové atrakce
- opravit zábradlí lávky u obchodu
- nově zakoupené lavice před hospodu zkompletovány a natřeny
- zadána výroba garážových vrat do hasičárny u firmy UNIKOVO Svoboda Helvíkovice
- zajistit přeladění vozové vysílačky SDH Hejnice a zažádat o dotaci na přenosné vysílačky
- uzavřená smlouva s firmou KOFOLA na vybavení chladícím výčepem do pohostinství,
dovybavení sklem a reklamními předměty včetně dvou nových slunečníků na terasu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 14.5.2018

Zapsala: Šafářová P.
Vyvěšeno: 14.5.2018
Sejmuto: 30.5.2018

starosta: Harapát L.

ověřil: Harapátová M., Dvořák M.

