Zasedání OZ dne 6.5.2011 č. 5/2011
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát Lad., Samek P., Doskočil Z., Vítek J., Ing.Tolášová P.,
Šafářová P.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: Jansová L.
Ověřovatelé zápisu p. Samek a p. Doskočil
Usnesení:
1 450 815,81 Kč
1. Stav financí: běžný účet k 6.5.2011
Termínovaný vklad k 6.5..2011
168 865,23 Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Orlicko: podat žádost o finanční podporu oprav malých památek z projektu Malé památky
Orlicka- do 31.5.2011 na opravu kříže u Pohostinství- oprava plotu a povrchová úprava kříže,
- kontaktovat restaurátora p.Čápa a konzultovat s ním rozsah opravy a případně předběžné
náklady
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Nabídka na uskutečnění představení Don Quijote de la Archa v naší obci za cenu
představení 6 000,-Kč
- tuto nabídku odmítnout
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MÚ Žamberk,
odbor živ. prostředí a zem.:
- vydané Rozhodnutí k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru z vrtané studny pro
p.Jansu, Křížánky 64
- Oznámení o zahájení správního řízení a vydaného Rozhodnutí na souhlas ve věci „Povolení
k záměrnému šíření geograficky nepůvodních dřevin při obnově lesních porostů pro lesní
hospodářský celek Rychnov (kód IDC 508 000) po dobu od 1.1.2011 do 31.12.2020 v obvodu
územní působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností Žamberk mimo území
CHKO“
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování:
- vyjádření ke stavbě oplocení z hlediska platného územního plánu obce na pozemcích
č.598/1, 586/5 a 750/2 v k.ú. Hejnice- využití pro uvedené pozemky není v souladu
dokumentací- Územním plánem obce Hejnice
Stavební úřad:
- vydaný Územní souhlas na umístění stavby „přístřešek na pozemku parc.č. 604/14 v k.ú.
Hejnice u Žamberka pro p.Vítka, Hejnice 69
- vydaný Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby „Hejnice, Harapát-nové
knn,nn umístěná na pozemcích parc.č. 41/1, 794, 189/4, 189/1 a 187/2 v k.ú. Hejnice u
Žamberka pro BETA CZ Česká Třebová
- OZ bere na vědomí a bez výhrad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. MŠ Hejnice: provedený audit za rok 2010- závěr: hospodaření MŠ skončilo vyrovnaným rozpočtem, rozdíl, o který byly příjmy menší
než výdaje, byl dotován čerpáním rezervního fondu ve výši 47 979,87 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Podat žádost na přezkoumání hospodaření za rok 2011 krajským úřadem Pardubice:
- v termínu do 30.6.2011
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Obecní komíny:
- provedena revize na komínech v čp. 52 a v čp.81
- zjištěné nedostatky: spalné konstrukce v kontaktu s kom. Tělesem-strop-dřevěnné
obložení+půda-podlaha+střešní část, termín odstranění nedostatků do 30.9.2011
- zajistí p. Samek
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou BETA CZ
Česká Třebová, s.r.o.na projekt „Hejnice, Harapát-nové knn,nn“- zřízení věcného břemene
s finanční náhradou za 2 000,-Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. HZS Pardubického kraje, ÚO: pozvání na vzdělávání starostů na 24.5.2011 na MÚ
Žamberk: krizové řízení
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí:
- Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Hejnice u Žamberka
- Jmenování komise pro zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkové úpravy v k. ú.
Hejnice u Žamberka v zastoupení členů komise z naší obce p.Harapátem-starostou
a p.Samkem- místostarostou
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. KÚ Pardubice, odbor živ. prostředí:
- vydané Rozhodnutí o zrušení Rozhodnutí MÚ Žamberk, č.j.
06/24433/4400/HASL/OPK/S062.doc ze dne 8.11.2010 ve věci „Výstavba 2 VE na pozemku
parc. č. 577/1 v k.ú. Hejnice u Žamberka“ a věc se vrací MÚ Žamberk k novému projednání
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Rekonstrukce veřejného osvětlení:
- zajistit projektovou dokumentaci na rekonstrukci veřejného osvětlení na dolní konec obce,
na kterou nám byla poskytnuta dotace z POV Pardubického kraje

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Rekonstrukce místní komunikace na horní konec:
- zpracování a podání žádosti na dotaci přes MAS Orlicko zajistí Ing.Franc, Záchlumí dle
zpracované projektové dokumentace od firmy MADOS MT, s.r.o. Lupenice
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Výměna oken:
- bude podepsána Smlouva o dílo s firmou Stavona Libchavy na výměnu oken a složena
záloha na tyto práce
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Vodovod:
- vyčíslen kalkulační zisk dle skutečnosti za rok 2010 ve výši 30 000,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 9.5.2011

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 9.5.2011
Sejmuto: 24.5.2011

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Doskočil Z.

