Č.j.: OBHE 347/2019

Zasedání OZ dne 27.12.2019 č.12/2019
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Kalousek T, Vítek J., Harapát R.,
Doskočil Z., Šafářová P.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni: Šeda J.
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Rozpočet obce na rok 2020
3. Rozpočet vodovodu na rok 2020
4. Shrnutí akcí v roce 2019
5. Informace k poplatkům na rok 2020
6. Informace k provozu vodovodu v roce 2019
7. Dopravní automobil pro SDH
8. K energo s.r.o.:
9. Dílčí audit obce a vodovodu za rok 2019
10. Městský úřad Žamberk – Stavební úřad
11. Městský úřad Žamberk – odd. územního plánování
12. Knihovna Žamberk
13. Vyhodnocení akce údržba hasičské zbrojnice v roce 2018
14. Diskuze
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočet obce na rok 2020:
Příjmy:
3 151 000,- Kč
Výdaje:
5 422 150,- Kč
Financování:
2 271 150,- Kč (úspory z minulých let)
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočet vodovodu na rok 2020:
Příjmy 586 000,- Kč
Výdaje 586 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Shrnutí akcí v roce 2019:
- výčet akcí provedených v roce 2019 včetně jejich nákladů a seznámení s plánovanými
akcemi na rok 2020
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Informace k poplatkům na rok 2020:
- poplatek odpady - zůstává nezměněn dle nově vydané vyhlášky
- poplatek za psy - zůstává nezměněn dle nově vydané vyhlášky
- poplatky možno uhradit od 1.1.2020 do 31.3.2020 v úředních hodinách v kanceláři OÚ, kde
občané obdrží i známku na vývoz popelnice na rok 2020
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Informace k provozu vodovodu v roce 2019:
- informace pro občany o činnosti vodovodu a o kvalitě vody v odebraných vzorcích
- cena vodného pro rok 2020 zůstává 17 Kč za m3
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Dopravní automobil pro SDH:
- ZO obce Hejnice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací
do plné výše z vlastních zdrojů
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. K energo s.r.o.:
- žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene – vývody z TS 86 rekonstrukce nn
-ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Dílčí audit obce a vodovodu za rok 2019:
- proběhl dne 19.12.2019
- audit obce – dílčí přezkoumání - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- audit vodovodu – dílčí přezkoumání - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Městský úřad Žamberk – Stavební úřad:
- vydán kolaudační souhlas – vývody z TS 86 rekonstrukce nn
- oznámení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Městský úřad Žamberk – odd. územního plánování:
- oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Žampach
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Knihovna Žamberk:
- předložena smlouva o odborné pomoci
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Vyhodnocení akce údržba hasičské zbrojnice v roce 2018:
- závěrečné hodnocení akce Údržba a obnova kulturních venkovských prvků – nová sekční
vrata do garáží
- tato akce byla realizována v roce 2018, závěrečné vyhodnocení projektu z Ministerstva
zemědělství proběhlo ke konci roku 2019 bez závad
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Diskuze:
- informace o činnosti zásahové jednotky SDH Hejnice přednesl velitel jednotky
- pozvání na pochod k vodárně, který se konal 30.12.2019
- pozvánka na ples – Taneček přes tři vesnice, který se koná 15.2.2020
- informace k vybudování dětského hřiště
- informace o možnosti uspořádání sbírky na dítě které bylo postiženo úrazem při srážce
s vozidlem a rodina potřebuje peníze na zahraniční léčbu
- zpravodaj – žádost o nové či historické články
- pozvánka do knihovny v Hejnicích – nabídka titulů
- informace o možnosti konání herních odpolední na sále OU – ping pong a kulečník,
případně další semináře či zábava dle požadavků
- oprava cesty k vodojemu
- stavební parcely
- řešení zápachu jímky z kravína
- dne 30.12.2019 proběhne odstávka vody cca od 22:00 do 23:30 hod. z důvodu čištění
vodojemu a technické úpravy do vodojemu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 2.1.2020
Zapsala: K. Plíhalová
Vyvěšeno: 2.1.2020
Sejmuto: 18. 1. 2020

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová p., Vítek J.

