Zasedání OZ dne 4.11.2011 č. 12/2011
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Samek P., Šafářová P., Jansová L., Ing.Tolášová P.,
Doskočil Z., Vítek J.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Doskočil Z.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 4.11.2011
Termínovaný vklad k 4.11.2011

1 696 363,80,- Kč
168 950,53 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Výměna oken a dveří v MŠ:
- podepsána Smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV, dotace poskytnuta ve výši
200 000,-Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočtové opatření č. 4:
- Dotace z Pardubického kraje v rámci POV v roce 2011- naléhavé žádosti na akci výměna
oken a dveří v MŠ Hejnice
Příjmy
pol. 4122
+ 200 000,- Kč
Výdaje § 3111
pol. 5169
+ 200 000,- Kč
Rozpočtové opatření č. 5:
- Výměna oken v obecních bytech
Výdaje § 3111
pol. 5171
§ 3612
pol. 5169

Celkový rozpočet pro rok 2011: příjmy
výdaje

- 97 000,- Kč
+ 97 000,-Kč

2 198 065,- Kč
2 198 065,- Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Správa a údržba silnic, cestmistrovství Žamberk:
- žádost o povolení kácení 3 ks jasanů na pozemku parc. č. 927 v k.ú. Hejnice („Beranova
skála“) - žádosti vyhověno
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- vydaný Kolaudační souhlas ke stavbě „rozšíření veřejného osvětlení ke hřbitovu“ na
pozemcích parc. č. 41/1, 794, 189/1, 189/4, 187/2 a 188/2 v k.ú. Hejnice

- vydaný Územní souhlas o umístění stavby „kolna“ na pozemku parc. č. 603/16 v k.ú.
Hejnice pro J.Zolmana, Hejnice 68
- odbor životního prostředí a zemědělství: vyrozumění ve věci „Výstavba 2 VE na pozemku
parc. č. 577/1 v k.ú. Hejnice, účast obchodní firmy K-ELEKTRO CZ, s.r.o., Uhřínov 50,
Liberk ve správním řízení
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Orlickoústecká nemocnice a.s.:
- žádost o finanční příspěvek na obnovu laparoskopické věže, rozhodnuto přispět částkou
5 000,-Kč z obecního rozpočtu
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MAS Orlicko:
- Oznámení o doporučení k financování z programu LEADER na „Rekonstrukci místní
komunikace na horní konec obce“, školení pro podpořené žadatele proběhne 10.11.11- účast
nutná
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Výměna lina v Pohostinství a šatně sálu OÚ:
- zpracovaná cenová nabídka od firmy Karel Bílek, Dolní Dobrouč na výměnu 87 m2
za 67 956,-Kč, akci realizovat v letošním roce
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. El.energie:
- zpracovány 2 cenové nabídky na změnu dodavatele na snížení nákladů za odběr el. energie,
dojde k posouzení jednotlivých nabídek
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Informace k plánu sociálních služeb Pardubického kraje pro období 2012-2015:
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Tvořivá dílna:
- proběhla 28.10.11 s kladným ohlasem a pro velký zájem se uskuteční další, tentokrát
předvánoční akce, se zaměřením na pečení a zdobení vánočních perníčků
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Kompletní pozemkové úpravy:
- informace k šetření katastrálních hranic mezi obcí Česká Rybná, Sopotnice, České
Libchavy, Žampach, dále probíhá šetření hranic lesů s jednotlivými vlastníky v k.ú. Hejnice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Skladovák-sběrný dvůr:
- na tento objekt bude vypracován posudek na odhad ceny a na základě tohoto posudku
proběhne jednání o odkoupení od Podchlumí a.s., Česká Rybná
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Rozsvícení vánočního stromku u MŠ:
- dohodnut termín 1.12.2011 v 16.30 h s doprovodným programem dětí z MŠ, zakončený
ohňostrojem
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Prořez keřů před Pohostinstvím:
- proveden v termínu, odstraněný materiál použit na dušičkové výzdoby
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Spisová služba:
- proběhla školení na novou spisovou elektronickou službu, spuštění nového systému je
plánováno na listopad 2011, centrální úložiště dat bude na MÚ Žamberk
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 7.11.2011

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 7.11.2011
Sejmuto: 22.11.2011

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Doskočil Z.

