Č.j.: OBHE 247/2021

Zasedání OZ dne 3.9.2021 č.8/2021
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Doskočil Z., Vítek J., Šafářová P., Kalousek T., Harapát R., Šeda J.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice,
Hosté:
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Žádost o pronájem nebytových prostor
3. Městský úřad Žamberk
4. Okresní soud v Ústí nad Orlicí
5. Odkup Truhlárny od firmy Svoboda-Kroul
6. Pomoc při povodni na toku Divoké Orlice v Žamberku
7. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Žádost o pronájem nebytových prostor:
- předložena žádost o pronájem nebytových prostor v přízemí pohostinství pro otevření
kadeřnictví – žádost byla zamítnuta z důvodu potřeby této místnosti pro pohostinství
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Městský úřad Žamberk:
- Souhlas s provedením ohlášené stavby ČOV pro novostavbu RD na p.p.č. 3325 k.ú. Hejnice
– p. Velič- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby Stezka kolem potoka na
dolním konci obce – termín konání 7.září 2021 v 10:30 hodin
- Pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby Přístavby požární zbrojnice – termín
konání 7. září 2021 ve 14:00 hodin
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Okresní soud v Ústí nad Orlicí:
- Předvolání k věci změny opatrovníka p. Janóvé na den 23.9.2021 v 9:15 hod
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Odkup Truhlárny od firmy Svoboda-Kroul:
- ZO schvaluje odkup objektu Truhlárny včetně přilehlých pozemků od firmy Svoboda-Kroul
- ZO pověřuje starostu podepsáním Kupní smlouvy
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Pomoc při povodni na toku Divoké Orlice v Žamberku:
- na základě Žádosti pana Fikejse vedoucího odboru obrany krizového řízení města Žamberk.
Obec vyčlení ze své zásahové jednotky několik členů dle potřeby, kteří budou nápomocni při
výstavbě protipovodňových zátarasů při případném vzniku povodně. Zároveň se zúčastní
cvičení, které je plánováno na rok 2022.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Různé:
- Očkovací kamion COVID19 bude přistaven v Žamberku 18.9.2021 v čase 9:00-12:00 hod.
- Volby – termín školení okrskových volebních komisí
- na hřišti namontovány fitness prvky
- hasičárna – kontrola stavby před dokončením požárním technikem, dále kontrola 7.9.2021
referentem stavebního úřadu. Po dodání všech dokladů ke kolaudaci ze strany zhotovitele,
bude vydán Kolaudační souhlas.
- Cyklostezka – 7.9.2021 proběhne kontrolní prohlídka stavby a následně po předložení
veškerých dokladů ze strany zhotovitele, bude vydán Kolaudační souhlas.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 6.9.2021
Zapsala: K. Plíhalová
Vyvěšeno: 6.9.2021
Sejmuto: 22.9.2021

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

