Zasedání OZ dne 3.2.2011 č. 2/2011
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát Lad., Samek P., Doskočil Z., Vítek J., Ing.Tolášová P.,
Šafářová P.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: Jansová L.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 31.1.2011
1 423 060,41 Kč
Termínovaný vklad k 31.1.2011
168 819,31 Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. El.energie: firmou ČEZ Prodej, s.r.o. provedeno vyúčtování odběru el. energie na obecní
objekty za období 31.1.2010-30.1.2011, doplatek za toto období činí 2 369,-Kč
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování:
- zahájení projednávání návrhu zadání změny č.2 ÚP obce Písečná
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Závěrečné audity obce a vodovodu:
- proběhly 28.1.2011, nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani u jednoho subjektu
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením pro stavbu
„vestavba bj. do podkroví čp. 55 a přístavba verandy „ na stavební parcele č.68 a 556/1 v k.ú.
Hejnice- žadatelé Josef Záleský a Jana Kohoutová, bytem Hejnice 55
- Rozhodnutí na vydání stavebního povolení na stavbu „modernizace mléčné farmy-přístavba
dojírny s čekárnou, stavba stáje pro dojnice a ustájení telat v areálu Hejnice“ na st. parcelách
č.88, 108, 109 a na pozemcích parc. č.575/20, 575/44, 575/25 a 575/43 v k.ú. Hejnice- žadatel
Podchlumí a.s. Česká Rybná
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MÚ Žamberk, Odbor správní a dopravy:
- Pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku ve věci vydání kolaudačního souhlasu na
stavbu „Lávka přes Libchavský potok“ na p.p.č.43/1, 43/2, 42, 727/2 v k.ú. Hejnice na den
3.3.2011
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Zrušení smlouvy o nájmu a provozování obchodu k 31.3.2011:
- žadatelka p.Marcela Sklenářová
- jednat s nájemcem o možnosti navýšení příspěvku na provoz obchodu z rozpočtu obce,
v případě neúspěšného jednání vyhlásit záměr obce na pronájem obchodu
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Obecně závazná vyhláška č.1/2010, o místním poplatku ze psů:
- oprava očíslování vyhlášky na č.2/2010
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Závazné ukazatele pro MŠ Hejnice pro rok 2011 :
- stanovena částka na 240 000,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Příspěvek na dětský karneval:
- bude se konat 19.2.2011, uvolnit z rozpočtu obce částku 2 500,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Rozšíření veřejného osvětlení ke hřbitovu: nechat zpracovat projektovou dokumentaci
nutnou k podání žádosti ke stavebnímu řízení
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Výměna oken v MŠ Hejnice:
- za nová plastová, oslovit firmy, které se výrobou oken zabývají a provádějí jejich výměnu
o cenové nabídky na tuto akci
- předpokládaná realizace akce červenec-srpen 2011
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Rekonstrukce chodníků na Pustinu: projednat s vlastníky přilehlých pozemků o možnosti
převodu nezbytné části pozemků do vlastnictví obce, aby se mohlo pokračovat s rekonstrukcí
o vybudování nových povrchů chodníků
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Pasport místních komunikací:
- zpracovat evidenci místních obecních komunikací se zakreslením do nových katastrálních
map, osloven Ing.Valenta Letohrad
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 7.2.2011
Zapsala: Vítková Š.
Vyvěšeno: 7.2.2011
Sejmuto: 23.2.2011

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Vítek J.

