Č.j.: OBHE 306/2017

Zasedání OZ dne 8.12.2017 č.12/2017
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. 8
3. Návrh Rozpočtu obce na rok 2018
4. Inventarizace majetku
5. Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené obcí Hejnice
6. MŠ Hejnice
7. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
8. Volba prezidenta České republiky 2018
9. Žádosti o vytvoření školských obvodů
10. Změna č. 2 ÚZ Hejnice
11. MÚ Žamberk - odbor životního prostředí a zemědělství
12. MÚ Žamberk – Stavební úřad
13. Nařízení č. 1
14. EKOLA České Libchavy s.r.o.
15. Nákup obecního automobilu
16. Pohostinství
17. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtová změna č. 8:
- Účelové určení: MŠ
Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem
tříd do pěti, nákup dětských postýlek
Rekonstrukce garsonky č. 1 v budově MŠ
příjmy:
výdaje: 3111
2212
3612
3111
3111

4116
5331
5171
5171
5171
5139

+ 39 999,- Kč
+ 39 999,- Kč
- 20 000,- Kč
+ 20 000,- Kč
- 50 000,- Kč
+ 50 000,- Kč

Celkový rozpočet pro rok 2017: příjmy
výdaje
financování

2 819 817,40 Kč
3 819 817,40 Kč
1 000 000,- Kč

- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Návrh Rozpočtu obce na rok 2018:
Příjmy 2 628 300,- Kč
Výdaje 3 381 900,- Kč
Financování 753 600,-Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Inventarizace majetku:
- příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2017, plán inventur, proškolení zaměstnanců
a inventarizačních komisí
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené obcí Hejnice:
- vydána směrnice č. 1/2017
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MŠ Hejnice:
- Změna závazných ukazatelů č. 2 pro rok 2017 navýšení o + 89 999,-Kč, celkový převod
Závazných ukazatelů pro rok 2017 se stanovuje na 475 723,40 Kč z důvodu přidělené dotace
z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu zabezpečení mateřských škol a
základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti. A dále přidělení finančních
prostředků zřizovatelem na nákup nových dětských postýlek.
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje:
- dne 29.11.2017 proběhla kontrola veškeré dokumentace k výjezdové jednotce obce,
zdravotní prohlídky, školení a pojištění. Kontrola hasicích přístrojů, hydrantů, elektroinstalace
včetně revizí hromosvodů, a revize komínů.
- zajistit odborně způsobilou osobu - technika požární ochrany
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Volba prezidenta České republiky 2018:
- informace k prezidentským volbám – jmenován zapisovatel okr. volební komise, informace
o počtu a sídle volebních okrsků, oznámení o svolání termínu prvního zasedání okrskové
volební komise
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Žádosti o vytvoření školských obvodů:
- smlouva s městem Žamberk
- zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním Dohody o vytvoření společného školského
obvodu základní školy s Městem Žamberk týkající se Základní školy Žamberk,
Nádražní 743, 564 01 Žamberk
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Změna č. 2 ÚZ Hejnice:
- po veřejném projednávání změny ÚP č. 2 dne 23.11.2017
- Zastupitelstvo obce Hejnice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
(dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, ustanovení
§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ustanovení § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění,
vydává Opatřením obecné povahy č. 1/2017
Změnu č. 2 ÚP Hejnice.
Přílohou usnesení je opatření obecné povahy = územní plán.
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. MÚ Žamberk - odbor životního prostředí a zemědělství:
- oznámení o zahájení vodoprávního řízení ke schválení 1. Plánu opatření pro případy havárie
při nakládání se závadnými látkami, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu,
za 2. Plánu opatření pro případy havárie při nakládání se závadnými látkami – oleje a
uhlovodíky ropného původu v k.ú. Hejnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. MÚ Žamberk - stavební úřad:
- oznámení o zahájení řízení o povolení stavby před jejím dokončením a rozhodnutí o
prodloužení lhůty k dokončení stavby
- pozvánka na kontrolní prohlídku stavby - jímka odpadních vod Podchlumí a.s., proběhla dne
30.11.2017 ve 13:00 a dále udělení kolaudačního souhlasu na jímku odpadních vod pro
Podchlumí a.s. v areálu živočišné výroby v Hejnicích
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Nařízení č. 1:
- vydán plán zimní údržby komunikací a chodníků na rok 2018
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. EKOLA České Libchavy s.r.o.:
- zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním dodatku smluv k likvidaci odpadů na rok 2018
- změna svozového dne odpadu na rok 2018 pro obec. Nově stanovený svozový den je úterý.
- svoz zima 1x za 7 dní a léto 1 x za 14 dní
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Nákup obecního automobilu:
- vozidlo Ford Transit mikrobus 9 míst, zakoupeno v hodnotě 250 000,- Kč
- vozidlo bude sloužit pro potřeby obce
- pro potřeby SDH při dopravě dětí na závody
- budou pověřeny osoby, které toto vozidlo budou moct řídit, podmínkou je platné školení
řidičů - alespoň referent
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Pohostinství:
- provoz prozatím zajišťuje SDH Hejnice pouze za náklady spojené s el. energií, palivo na
otop zajišťuje obec
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Různé:
- ČNB – vydán nový certifikát k internetovému bankovnictví
- termín zasedání veřejného zastupitelstva z důvodu schválení rozpočtu obce na rok 2018 je
stanoven na 29.12.2017 od 18:30 na sále OÚ a dále bude hodnocena činnost obce za rok 2017
- proběhne výběr nového nájemníka do nově zrekonstruované garsonky v budově MŠ
- proběhla poslední úprava projektové dokumentace ke komunikaci na Kučerák, kde byl
požadavek o navýšení vyššího počtu výsadby zeleně a drobné úpravy odvodů vody z této
komunikace
- ZO bere na vědomí a bez výhrad

V Hejnicích dne 13. 12. 2017

Zapsala: K. Veselá

Vyvěšeno: 13. 12. 2017
Sejmuto: 29. 12. 2017

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Dvořák M.

