Zasedání OZ dne 5.8.2011 č. 8/2011
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát Lad., Vítek J., Šafářová P., Jansová L., Ing.Tolášová P.,
Doskočil Z.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: Samek P.
Ověřovatelé zápisu: Doskočil Z., Vítek J.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 5.8.2011
Termínovaný vklad k 5.8.2011

1 547 865,69 Kč
168 907,87 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. KÚ Pardubice, Odbor organizační a právní:
- udělení souhlasu s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č.1/2010 ( vykonávání přestupků)
mezi naší obcí a obcí Záchlumí
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. FÚ v Žamberku:
- přefinancování obce z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob a výnosu daně z příjmů
fyzických osob“ o 7 680,71 Kč a o 10 674,30 Kč
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Volné pobíhání psů v honitbě:
- písemná stížnost od Mysliveckého sdružení, Březina Záchlumí doručená sl.Polákové,
Hejnice 58, nyní zjednána náprava
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Rekonstrukce veřejného osvětlení na dolní konec a rozšíření veřejného osvětlení ke
hřbitovu:
- práce a materiál objednat u firmy MATEX HK s.r.o. dle předložených cenových nabídek
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- vydané územní Rozhodnutí o umístění stavby na „rozšíření veřejného osvětlení ke hřbitovu“
na pozemcích č.41/1, 794, 189/1, 189/4, 187/2 a 188/2 v k.ú.Hejnice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MÚ Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování:
- Oznámení o společném jednání o návrhu změny č.2 ÚP obce Písečná a Dlouhoňovice
- OZ bere na vědomí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Výměna oken a dveří v MŠ Hejnice:
- provedeno, celkové náklady dle skutečnosti: okna MŠ
275 408,70 Kč
dveře MŠ
56 818,90 Kč
doplňky, odpady 6 374,- Kč
celkem
338 601,60 Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Orlicko: úplné znění stanov Sdružení obcí Orlicko k 28.6.2011
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Oredo s.r.o., Hradec Králové:
- zapojení dalších linek na trase Žamberk-Ústí n.O. do IREDO od 1.7.2011, linky č. 700 956,
700 964, 700 939
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. MAS Orlicko:
- 9.8.11 podání žádosti na Rekonstrukci místní komunikace na horní konec obce
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Zábavné odpoledne pro děti dne 3.9.11:
- přispět na tuto akci z obecního rozpočtu částkou 500,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Zeleň: zajistit prořez keřů v prostorách před Pohostinstvím
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Cesta na Křížánky:
- projednat s Podchlumí a.s. Česká Rybná vyspravení poškozeného úseku při odvozu
materiálu z polí
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Oprava Kříže u Pohostinství:
- bude provedena z dotace Orlicka, restaurátorské práce provede firma Čáp Líšnice
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 8.8.2011
Zapsala: Vítková Š.
Vyvěšeno: 8.8.2011
Sejmuto: 23.8.2011

starosta: Harapát L.

ověřil: Doskočil Z., Vítek J.

