Zasedání OZ dne 21.12.2011 č. 14/2011
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Samek P., Šafářová P., Ing.Tolášová P.,
Doskočil Z., Vítek J., Jansová L.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Doskočil Z.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 21.12.2011
spořící účet k 21.12.2011

290 840,31 Kč
1 468 466,98 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočet obce na rok 2012:
příjmy + 1 883 700,-Kč
výdaje + 1 883 700,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočtový výhled obce na rok 2012- 2013:
2012: příjmy + 1 883 700,-Kč 2013: příjmy + 1 824 800,-Kč
výdaje + 1 883 700,-Kč
výdaje + 1 824 800,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rozpočet Skupinového vodovodu na rok 2012:
příjmy + 407 050,-Kč
výdaje + 407 050,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2011:
- inventární komise: Samek P., Jansová L., Ing. Tolášová
- v zařízení OÚ + pozemky, Knihovna a internet, Vodovod, Silnice + mosty, Sál,
PO, Komunální služby
- inventární komise: Vítek J., Šafářová P., Doskočil Z.
- v zařízení Byty, Pohostinství, Obchod
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Žádost o slevu na poplatek za odpady pro rok 2012:
- žadatelka Lenka Jirotková, Hejnice 25 na syna Martina Jirotku, žádosti vyhověno
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Shrnutí činnosti zastupitelstva v roce 2011:
- OZ bere na vědomí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Informace k vodovodu v roce 2011:
- stav financí:
běžný účet Skupinového vodovodu
238 753,28 Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- vydaný Souhlas s provedením ohlášené změny stavby před dokončením spočívající
v prodloužení lhůty k dokončení stavby pro Michala Marka, Hejnice 85
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Žádost o souhlas s výstavbou přístřešku- pergoly:
- na parcele č. 595/4 v k.ú. Hejnice, žadatel Michal Marek, Hejnice 85
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Aktualizace autobusových jízdních řádů:
- spuštění nového systému autobusových jízdních řádů od 11.12.2011
- informace z KÚ Pardubice ke zřízení dvou informačních linek firmy Oreda tel.466 030 708,
466 026 866 (každý pracovní den od 8 do 18 hod. ) kam se mohou obracet obce i občané
s připomínkami k jízdním řádům
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Závěrečné audity obce a vodovodu:
- proběhly 15.12.2011, nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani u jednoho subjektu
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Kompletní pozemkové úpravy:
- pozemkový úřad Ústí nad Orlicí svolává úvodní jednání na středu 11.1.12 od 14.30 hod. na
sále OÚ
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 28.12.2011

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

28.12.2011
12.1.2012

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Doskočil Z.

