Zasedání OZ dne 2.12.2011 č. 13/2011
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Samek P., Šafářová P., Ing.Tolášová P.,
Doskočil Z., Vítek J.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: Jansová L.
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Doskočil Z.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 1.12.2011
Termínovaný vklad k 4.11.2011

1 633 800,93 Kč
168 963,69 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Skladovák-sběrný dvůr:
- vypracován znalecký posudek k plánovanému odkoupení objektu od Podchlumí a.s.
na částku 60 000,-Kč, náklady na zapsání stavby na KÚ, které již proběhlo na obec Hejnice
činily 6 244,-Kč, cena na odkoupení stavby od Podchlumí a.s. Česká Rybná byla domluvena
na 53 000,-Kč, proběhne podepsání Kupní smlouvy, kterou vypracuje Podchlumí a.s. Česká
Rybná
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. KB:
- vypracování nabídky na změnu smluvních podmínek při vedení účtů u KB, převedení
Termínovaného vkladu na spořící účet, celková úspora na poplatcích za období 1.12.11 –
30.11.12 činí cca 6 000,- Kč, proto domluvit termín k podepsání Dodatků ke smlouvám s KB
na výhodnější podmínky
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. El.energie:
- schválena změna na dodavatele silové energie, vybrána firma „Armex energi,a.s.“, veškeré
administrativní práce s tím spojené s přechodem k této firma zajistí firma Optimalenergy, do
konce roku 2011 vypovědět smlouvu s ČEZ prodej, ceny od nového dodavatele začnou platit
od 1.4.2012
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Ekola České Libchavy:
- podepsány Dodatek č.9 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu
z odpadových nádob- navýšení ceny o cca o 130,-Kč/měsíčně včetně skládkování
a Dodatek č.10 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek komunálního
odpadu, kde také došlo k navýšení cen u jednotlivých komodit pro rok 2012
- Dodatek č.9 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu nepodepsán z důvodu
výhodnějších podmínek se Sběrnými surovinami Plundra Žamberk
- schváleno všemi přítomnými hlasy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Ministerstvo vnitra, Registr práv a povinností:
- oznámení o registraci agendy- Místní poplatky, Stanovení stálých volebních okrsků,
Uzavírání manželství a určování otcovství
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. KÚ Pardubice, Finanční odbor:
- informace k přípravě rozpočtu na rok 2012- příspěvek na školství na 1 žáka činí 1 401,-Kč,
celkem na MŠ Hejnice je stanoven na 31 800,-Kč, příspěvek na výkon státní správy pro obec
Hejnice je stanoven na 60 100,-Kč
- seznámení s Vývojem daňových příjmů pro obec Hejnice v roce 2011 a 2012
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. MÚ Žamberk:
- Odbor regionálního rozvoje a ÚP: Oznámení zahájení řízení o změně č.2 ÚP obce Písečná
- odbor životního prostředí a zem.: Usnesení určení lhůty pro možné vyjádření k „Výstavba
2 větrných elektráren na pozemku parc.č.577/1 v k.ú. Hejnice u Žamberka“
-Stavební úřad: Sdělení k umístění stavby skladu odpadového hospodářství na st. parcele č.87
v k.ú. Hejnice u Žamberka
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Žádost o povolení skácení stromů, žadatel Harapát R., Hejnice 75:
- jedná se o 6 náletových osik a 1 břízy na parcele č.187/2 v k.ú. Hejnice u Žamberka
z důvodu výstavby nového rodinného domu
- schváleno 5: 0: 1 hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Rozpočet obce na rok 2012:
- předložen návrh k vyvěšení
Příjmy 1 883 700,- Kč
Výdaje 1 883 700,- Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Svolání Veřejné schůze: termín stanoven na 21.12.2011 na sále OÚ
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Městská knihovna Žamberk:
- informace o probíhajícím sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu
pro knihovny malých obcí
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Vyúčtování dotací z POV:
- vypracováno a odesláno na KÚ Pardubice na akce „Výměna oken a dveří v MŠ“
a „Rekonstrukce veřejného osvětlení“
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Výměna lina v Pohostinství a šatna sálu OÚ: provedeno za cenu dle cenové nabídky
za 67 956,-Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Zimní údržba komunikací:
- rozvezení a doplnění posypových nádob na osadu Křížánky a byla dokončena příprava
techniky na zimní sezonu
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 6.12.2011

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 6.12.2011
Sejmuto: 21.12.2011

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Doskočil Z.

