Č.j.: OBHE 40/2021

Zasedání OZ dne 5.2.2021 č.1/2021
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Doskočil Z., Vítek J., Harapát R., Šeda J., Šafářová P., Kalousek T.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. EKOLA České Libchavy s.r.o.
3. Městská knihovna Žamberk
4. Strategický rozvojový plán obce
5. MŠ
6. Policie České republiky
7. Změna Územního plánu – stavba RD
8. Odkup Truhlárny od firmy Svoboda-Kroul včetně vybavení a pozemků
9. Přístavba hasičské zbrojnice
10. VPP
11. Informace k bytu nad pohostinstvím
12. RO č.1
13. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. EKOLA České Libchavy s.r.o.:
- předložen Formulář pro zjištění předběžných záměrů obce a Uplatnění nároku obce na
zahrnutí využitelných odpadů do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu
-ZO pověřuje starostu podepsáním dokumentů
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Městská knihovna Žamberk:
- předložena smlouva o odborné pomoci – nákup knih do výměnného fondu knihoven
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Strategický rozvojový plán obce:
- předložena nabídka od firmy Solutionist s.r.o. na zpracování strategického rozvojového
plánu obce. Předpokládaní cena průzkumu je 23 000,- Kč – prozatím zamítnuto, proběhne
ještě jednání se společností.
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. MŠ:
- předloženo vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje k realizaci přestavbě
stávající ložnice v Mateřské škole Hejnice. Rozhodnutí KHS bylo kladné, plánovaná realizace
je v souladu s legislativou. Bohužel zastupitelé zatím tento návrh ředitelky MŠ neschválili.
Bude doporučeno ředitelce MŠ, aby rodiče oslovila formou dotazníku, zda rodiče s výstavbou
ložnice souhlasí či ne.
Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0
Zdrželi se 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Policie České republiky:
- informace o bezpečnostní situaci v roce 2020
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Změna Územního plánu – stavba RD:
- byla podána žádost o změnu Územního plánu obce Hejnice, bohužel žadatel nedoložil
požadované dokumenty ke schválení podání žádosti o změnu územního plánu. V této věci
bude rozhodnuto po doplnění požadovaných dokumentů na příštích zasedáních.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Odkup Truhlárny od firmy Svoboda-Kroul, včetně vybavení a pozemků:
- dle předloženého znaleckého posudku
- ZO schválilo odkup uvedené nemovitosti, samotná realizace bude provedena v měsíci září
2021, vše bude prozatím ošetřeno Smlouvou o smlouvě budoucí.
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Přístavba hasičské zbrojnice:
- bylo podáno vysvětlení k žádosti na SZIF k projektové dokumentaci na rozšíření požární
zbrojnice. Jednalo se hlavně o umístění vybavení materiálem zásahové jednotky do nově
vzniklých prostor. Samotná přístavba by se prováděla hlavně z těchto důvodů.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. VPP:
- vytvořena nová pracovní příležitost v rámci veřejně prospěšných prací – pomocný dělník na
poloviční úvazek tj. 20 hodin týdně
- nový pracovník nastoupil dne 1.2.2021.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Informace k bytu nad pohostinstvím:
- obec Hejnice vyhlašuje Záměr na pronájem obecního bytu – bytovou jednotku 3+1 v prvním
patře nadzemního podlaží budovy Pohostinství čp. 52. Od 15.3 2021, zájemci o pronájem se
mohou přihlásit pouze písemně na Obecním úřadě Hejnice do termínu 5.3.2021
- probíhá přepis elektrické energie prozatím na obec
- provádějí se drobné úpravy včetně vymalování nájemního bytu.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Rozpočtové opatření č. 1:
- MŠ- neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
+ 191 671,59 Kč
+ 33 824,41 Kč
+ 191 671,59 Kč
33 824,41 Kč

Příjmy:

4116
4116
Výdaje: 3111 5336
3111 5336

Celkový rozpočet pro rok 2021: příjmy
výdaje
financování

3 019 396,- Kč
6 187 046,- Kč
3 167 650,- Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Různé:
- Vlajka pro Tibet- žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“- žádosti se nevyhovuje
- Tříkrálová sbírka – v obci Hejnice vybráno 9.300,- Kč
- HZS – informace k prokazování zdravotní způsobilosti členů SDH v období nouzového
stavu
- Nabídka hudebních znělek vhodných pro místní rozhlas
- informace k průběhu zimní údržby komunikací, kde bylo doporučeno započít úklid sněhu v
časnějších hodinách.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 8.2.2021
Zapsala: K. Plíhalová
Vyvěšeno: 8. 2. 2021
Sejmuto: 25.2.2021

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

