Č.j.: OBHE 40/2019

Zasedání OZ dne 7.2.2020 č.1/2020
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Kalousek T, Vítek J., Harapát R., Šeda J., Šafářová P.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni: Doskočil Z.,
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Inventarizace majetku 2019
3. Dopravní automobil pro JSDH Hejnice
4. Česká školní inspekce
5. ČEZ Distribuce, a.s.
6. Městský úřad Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství
7. Městský úřad Žamberk – stavební úřad
8. Městský úřad Žamberk – odbor regionálního rozvoje a územního plánování
9. Suroviny Plundra s.r.o.
10. Krajský Úřad Pardubického kraje
11. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
12. Cesta na Křižánky
13. Policie České republiky
14. Márnice na hřbitově
15. Sdružení obcí Orlicko
16. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Inventarizace majetku 2019:
- seznámení se zápisem hlavní inventarizační komise - vyřazen majetek v hodnotě 20 080,Kč, zrušen předpis poplatku za odpady u čtyř osob
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Dopravní automobil pro JSDH Hejnice:
- Zastupitelstvo obce Hejnice schvaluje zadávací dokumentaci, složení komise pro otevírání
obálek a hodnotící komisi ve složení: Josef Franc, Harapát Roman, Šafářová Pavlína a seznam
dodavatelů k oslovení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Dopravní automobil pro JSDH
Hejnice”
- otevření a vyhodnocení obálek se bude konat 2.3.2020 v 17:00 hod
- zažádat o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na dopravní automobil v roce 2020
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Česká školní inspekce:
- dne 3.2.2020 byla v MŠ Hejnice zahájena inspekční činnost, která byla ukončena 5.2.2020.

- za zřizovatele byl při shrnutí kontroly přítomen starosta obce, písemný zápis o kontrole
bude doručen zřizovateli do jednoho měsíce
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ČEZ Distribuce, a.s.:
- přijata smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016921/VB/1, p. Janeba
novostavba
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Městský úřad Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství:
- oznámení o zahájení správního řízení – místní komunikace – náprava stávajícího stavu při
šetření hranic intravilánu obce Katastrálním úřadem
- oznámení o zahájení správního řízení obce Hejnice – rozhodnutí ve věci pochybnostech ze
zemědělského půdního fondu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Městský úřad Žamberk – stavební úřad:
- rozhodnutí spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby „kolna” p. Kulhavý
- vydán územní souhlas ve věci záměru stavby kabelového vedení nn – manželé Fischer
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Městský úřad Žamberk – odbor regionálního rozvoje a územního plánování:
- oznámení o zahájení řízení změně č.2 územního plánu Dlouhoňovice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Suroviny Plundra s.r.o.:
- předložen dodatek č. 4 ke smlouvě o vývozu kontejnerů a odběru separovaných surovin
- ZO pověřuje starostu podepsáním dodatku
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Krajský Úřad Pardubického kraje:
- informace o využití a výši příspěvku na výkon státní správy
- žádost o předložení podkladů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu za rok 2019
do 15.2.2020
- zpracování finančního vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí ze státního
rozpočtu do 14.2.2020
- vyúčtování příkazových bloků za rok 2019
- určení termínu sčítání zvěře v roce 2020 se stanovuje na 29.2.2020
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky:

- oznámení o provedení kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného která proběhne 13.2.2020, obec pověřila p. Papcunovou
v zastupování při této kontrole
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Cesta na Křižánky:
- v letošním roce bude opravena cesta na Křižánky na kterou obec dostala dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ministerstvo sáhlo do zásobníků náhradníků, kterým
nebylo vyhověno v loňském roce. O dalším postupu budeme informováni.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Policie České republiky:
- odevzdání věci k projednání přestupku
- informace o bezpečnostní situaci v roce 2019
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Márnice na hřbitově:
- probíhá vyúčtování a žádost o proplacení dotace
- tato akce byla ukončena ke konci roku 2019
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Sdružení obcí Orlicko:
- dotační program – podpora významných výročí v členských obcích – 115. výročí SDH
- podat žádost na oslavy 115. let založení SDH Hejnice
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Různé:
- Vlajka pro Tibet- žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“- žádosti se nevyhovuje
- Tříkrálová sbírka – v obci Hejnice vybráno 10.258,- Kč
- HZS – pozvánka na odbornou přípravu velitelů jednotek a velitelů družstev - 21.2.2020 v
Žamberku
- Katastrální úřad pro Pardubický kraj – informace o vyznačení plomby – věcné břemeno na
parcele 3328
- Ministerstvo vnitra – informace k vyvěšení státní vlajky při státním smutku dne 3.2.2020
- ETIK – pozvánka na konferenci
- Krajský úřad Pardubického kraje – pozvánka na školení – předáno účetní obce
- EKO-KOM, a.s. – informace o situaci na trhu s papírem a jeho opatřeními
- Hřiště – výběr herních prvků
- zahájení práce na přípravě projektu na výstavbu stezky kolem potoka na dolním konci obce
s projektantem p. Poláčkem
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 10. 2. 2020
Zapsala: K. Plíhalová
starosta: Harapát L.
Vyvěšeno: 10. 2. 2020
Sejmuto:

ověřil: Šafářová p., Vítek J.
26. 2. 2020

