Zasedání OZ dne 7.10.2011 č. 11/2011
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., Vítek J.

Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 7.10.2011
Termínovaný vklad k 7.10.2011

1 527 443,83,- Kč
168 937,39 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. MÚ Žamberk, finanční odbor:
- žádost k odsouhlasení seznamu žáků, kteří dojíždějí do ZŠ v Žamberku s trvalým pobytem
v obci Hejnice- celkem 7 žáků
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
Stavební úřad:
- Závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro část stavby „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 proběhla
dne 4.10.11 v 8.45 h.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. FÚ v Žamberku:
- přefinancování obce z výnosu daně z příjmů fyzických osob o 2 710,25 Kč
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Aktualizace autobusových jízdních řádů:
- aktualizace k připravovaným novým jízdním řádům proběhla k 29.9.2011 a víkendovým
spojům k 3.10.2011- byl přidán spoj pro děti dojíždějící do ZŠ v České Rybné v 7.32 h.
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. KÚ Pardubice, Finanční odbor:
- Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření: dne 15.12.2011 od 8 h pro obec Hejnice
a od 10 h pro Skupinový vodovod Hejnice-Česká Rybná
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ČEZ Distribuční služby, s.r.o:
- výzva ke kácení a okleštění stromoví z důvodu zabezpečení provozu rozvodného zařízení
a zajištění všem spolehlivé dodávky elektřiny- v termínu do 15.11.11
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Úspora v cenách nákupu el. energie pro obecní objekty, vodovod a MŠ:
- vypracovány a předány podklady pro bezplatnou konzultaci pracovníky, kteří zpracovávají
analýzy úspor při nákupu energie
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Skladovák-sběrný dvůr:
- z důvodu odkoupení budovy od Podchlumí, a.s. Česká Rybná zlegalizovat stávající stavbu
tak, aby mohla být zapsána na katastru nemovitosti a dále pak převedena na obec Hejnice
- tyto práce provede Ing.Valenta z Letohradu, včetně zápisu do katastru nemovitosti
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Prořez keřů před Pohostinstvím:
- provede zahradník TS Žamberk p.Faltus, odpadní materiál bude použit na výrobu
dušičkových kytic a věnců
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Pohostinství a šatna sál:
- na výměnu podlahové krytiny oslovit firmu Podlahářství Bílek z Dobrouče o vypracování
cenové nabídky a s možnosti výběru barvy a dekoru lina z nabídnutých vzorníků
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. MŠ Hejnice:
- veškeré práce spojené s výměnou oken a dveří a dokompletování doobjednaných prvkůprotihmyzové sítě, žaluzie a zatemňovací folie dokončeny a veškeré faktury uhrazeny, tato
akce ukončena
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 11.10.2011

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 11.10.2011
Sejmuto: 26.10.2011

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Doskočil Z.

