Zasedání OZ dne 28.12.2010 č. 14/2010
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát Lad., Doskočil Z., Vítek J., Ing.Tolášová P., Šafářová P.,
Jansová L.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: Samek P.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 28.12.2010
Termínovaný vklad k 28.12.2010

1 286 534,03 Kč
168 802,91 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Žádost o úlevu na poplatek za odpady pro rok 2011:
- žadatelka Lenka Jirotková, Hejnice 25 na syna Martina Sirotku, žádosti vyhověno
¨
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Dílčí audit ze dne 16.12.2010:
- seznámení se zápisem, nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- závěrečný audit se bude konat dne 28.1.2011 od 8 hod.
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rozpočet obce na rok 2011:
příjmy + 1 858 910,-Kč
výdaje + 1 858 910,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Rozpočet Skupinového vodovodu na rok 2011:
příjmy + 434 050,-Kč
výdaje + 434 050,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2010:
- inventární komise: Samek P., Vítková Š., Ing. Tolášová
- v zařízení OÚ + pozemky, Knihovna a internet, Vodovod, Silnice + mosty, Sál,
PO, Komunální služby
- inventární komise: Vítek J., Šafářová P., Doskočil Z.
- v zařízení Byty, Pohostinství, Obchod
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Podepsání Veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi č.1/2010 podle § 63 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
- výkon Přestupkové komise pro obec Hejnice
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. MÚ Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a úz.plánování:
- Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání ÚP Dlouhoňovice
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. MÚ Žamberk, odbor živ. prostředí a zemědělství:
- Sdělení informace o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy, která od 1.1.2011
zaniká a místo ní vzniká kompetence st. podniků Povodí nebo st.podniku Lesy České
republiky ve vodoprávních řízení
- vydaná Výzva k vyjádření k podanému odvolání na „Výstavba 2 větrných elektráren na
pozemku č. 577/1 v k.ú. Hejnice
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- vydané Kolaudační rozhodnutí na stavbu“vestavba bj.do podkroví čp. 55 a přístavba
verandy“ na stavební parcele č.68 a 556/1 v k.ú. Hejnice- žadatelé p.Záleský a p.Kohoutová
- Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu „modernizace mléčné farmy-přísdtvba
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
- vydaný Kolaudační souhlas ke stavbě „stavební úpravy a přístavba odchovny mladého
dobytka Hejnice na st. parcele č.107 a na pozemcích č. 575/36 a 575/37 v k.ú. Hejnicežadatel Podchlumí a.s. Česká Rybná
- OZ bere na vědomí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Vyčlenění finančních prostředků na řešení krizových situací:
- podle novely krizového zákona č.240/2000 Sb., která nabývá účinnosti 1.1.2011. Podle
nového § 25 je, že obec musí vyčlenit ve svém rozpočtu finanční prostředky na řešení
krizových situací, které vzniknou v obci. Tato novela byla schválena 21.12.2010 Poslaneckou
sněmovnou.
- OZ schvaluje na tyto mimořádné situace, pokud vzniknou, uvolnění finančních prostředků
pro rok 2011 z termínovaného vkladu obce částku 50 000,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Stanovení měsíčního paušálu na hovorné pro obecní účely ze soukromého mobilu
starosty:
- stanovuje se částka 300,-Kč měsíčně od 1.1.2011
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Ústní stížnost na volně pobíhající psy na horním konci obce:
- podána Ing.Tolášovou, pokud přetrvávající problémy s volně pobíhajícími psy budou
pokračovat, bude tento problém s dotčenými osobami řešen v přestupkové komisi na OÚ
v Záchlumí
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Nákup pozemků od Podchlumí a.s. Česká Rybná:
- byla podepsána Kupní smlouva na dohodnuté pozemky, zaplacena kupní cena 15 000,-Kč a
podán Návrh na vklad do katastru nemovitostí
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Zakoupení autonabíječky 12-24 V: s pomocným startováním za cenu 3 800,-Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 3.1.2011

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 3.1.2011
Sejmuto: 18.1.2011

starosta: Harapát L.

ověřil: Vítek J, Doskočil Z.

