Č.j.: OBHE 230/2018

Zasedání OZ dne 03.08.2018 č. 9/2018
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Doskočil Z.,
Harapátová M., Plíhal J.
Karolína Veselá - administrativní pracovnice
Omluveni: Šafářová P.
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. MŠ Hejnice
4. VPP
5. Městský úřad Žamberk – Stavební úřad
6. Ministerstvo zemědělství
7. SDH Hejnice
8. Městský úřad Žamberk – odbor správní a dopravy
9. Pozemky
10. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č. 5:
- rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení dolní konec obce
- provoz prodejny č.p. 81
Příjmy
4116
+ 82 577,16 Kč
4116
+ 14 572,44 Kč
výdaje 3111 5331
+ 82 577,16 Kč
3111 5331
+ 14 572,44 Kč
Celkový rozpočet pro rok 2018: příjmy
3 061 136,60 Kč
výdaje
3 894 570,60 Kč
financování 833 434,- Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MŠ Hejnice:
- změna závazných ukazatelů č. 1 pro rok 2018 navýšení o + 97 149,60 Kč, celkový převod
Závazných ukazatelů pro rok 2018 se stanovuje na 337 149,60 Kč z důvodu přidělené dotace
z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání.
- probíhá rekonstrukce zdi, bude provedeno do 11.8.2018
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. VPP:
- vytvořena nová pracovní příležitost v rámci veřejně prospěšných prací – pomocný dělník na
poloviční úvazek tj. 20 hodin týdně
- nový pracovník nastoupil dne 1.8.2018,VPP bude vykonávat po dobu 3 měsíců
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Městský úřad Žamberk – Stavební úřad:
- oznámení o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby novostavba rodinného domu na
pozemku parc. č. 262/3 Janeba J.
- oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby novostavby domu na pozemku
parc. č. 262/3 Janeba J.
- usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby novostavby domu na pozemku parc. č. 262/3
Janeba J.
- kolaudační souhlas ke stavbě Flekr – nové OM, kNN
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Ministerstvo zemědělství:
- vyúčtování dotace na garážová vrata na hasičské zbrojnici předloženy doklady ke kontrole
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. SDH:
- podána žádost o účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
při výjezdech mimo katastr obce a náhrady za odbornou přípravu a věcné vybavení
- proběhla kontrola hydrantů a hasících přístrojů v obci
- dokoupeny hasící přístroje
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Městský úřad Žamberk – odbor správní a dopravy:
- vydán rozsudek Okresního soudu Plzeň o prodloužení doby omezení svéprávnosti
opatrovnictví Jirotka M.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Pozemky:
- převod pozemku parc. č. 51/2 o výměře 80m2 darovací smlouvou na obec Hejnice
- vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 3325 o výměře 1548m2 za účelem výstavby
rodinného domu
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Různé:
- zajistit dopravu betonových výrobků na opravu hřbitovní zdi
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 6.8.2018

Zapsala: Veselá K.
Vyvěšeno: 6.8.2018
Sejmuto: 22.8.2018

starosta: Harapát L.

ověřil: Vítek J., Dvořák M.

