Zasedání OZ dne 1.10.2010 č. 11/2010
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 5
Harapát Lad., Samek P., Doskočil Z., Vítek T., Jansová L.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: Vítek J., Krčmář H.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 1.10.2010
Termínovaný vklad k 1.10.2010

1 296 578,25 Kč
168 763,55 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. MÚ Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství:
- vydané Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení ke stavbě „Hejnice-Modernizace mléčné
farmy s dojírnou 2x12ks“
- vydané Usnesení ke stavbě „Výstavba 2 VE na pozemku č.577/1 v k.ú. Hejnice“
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- vydaný Územní souhlas- změna druhu pozemku č.575/48 lesní pozemek na pozemek ostatní
plocha v k.ú. Hejnice : žadatel Milan Stehlík, Žamberk
- vydaný Souhlas se změnou v užívání stavby na st. parcele č.18 v k.ú. Hejnice – změna
užívání zemědělské stavby bez čp na rodinný dům o 1 bytové jednotce: žadatelé Bc. Josef
Toláš a Ing.Pavla Tolášová, Hejnice 47
- Oznámení zahájení řízení o nařízení odstranění stavby – dřevěnná lávka pro pěší
s oboustranným zábradlím s napojením na stávající místní komunikaci na pozemcích č.43/1,
43/2, 42, 727/2 v k.ú.Hejnice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro zachování sociálně aktivizačních služeb
Klubu CEDR v Žamberku: žádosti nevyhovět
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Žádost o povolení příjezdové cesty na obecním pozemku k parcele č.187/2 z důvodu
výstavby rodinného domu, žadatel Roman Harapát, Hejnice 75:
- žádosti se vyhovuje, žadatel musí na vlastní náklady vybudovat vjezd na obecní komunikaci
č.794 v k.ú. Hejnice z parcely č.187/2 v k.ú. Hejnice
- schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Žádosti na POV pro rok 2011:
- podané 2 žádosti: 1. rekonstrukce veřejného osvětlení- požadovaná dotace 175 000,-Kč
2. výměna oken u MŠ Hejnice- požadovaná dotace 200 000,-Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Žádost obce o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na věcné vybavení v roce 2010
pro SDH Hejnice: zásahové helmy, plovoucí čerpadlo a zásahové hadice
- žádost podána v termínu do 30.9
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Nabídka na koupi pozemků od Romana a Martina Kalouskových:
- jedná se o pozemky č. 85, 594/2, 597, 598/4, 605/2, 748, 749/2 v k.ú. Hejnice a o pozemky
ve zjednodušené evidenci č.601, 474, 586/1, 471/3, 470/4 v k.ú. Hejnice
- bude vypracován Znalecký posudek a dle něho bude domluvena cena za pozemky
- OZ schvaluje všemi přítomnými hlasy odkoupení stavební a pozemkových parcel v k.ú.
Hejnice dle listu vlastnictví č.62 ze dne 15.9.2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. KÚ Pardubice, Finanční odbor:
- Oznámení o zahájení dílčího přezkoumání hospodaření: na den 16.12.2010 od 8 hod.
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Rozpočtové opatření č. 8:
- Neinvestiční účelová dotace z Ministerstva financí ČR na úhradu výdajů- volby do
Zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Příjmy:
Pol. 4111
+ 29 100,- Kč
Výdaje: § 6115
Pol.
+ 29 100,- Kč
Rozpočtové opatření č. 9:
- rekonstrukce topení v bytě Pohostinství
Výdaje:
§ 2141
Pol. 5171
§ 2219
Pol. 5139
§ 3631
Pol. 5169
§ 6112
Pol. 5023
§ 3612
Pol. 5169
Celkový rozpočet pro rok 2010: příjmy
výdaje

- 10 000,- Kč
- 20 000,- Kč
- 40 000,- Kč
- 20 000,- Kč
+ 90 000,- Kč
2 118 008,- Kč
2 118 008,- Kč

- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Zajistit předsezónní opravu traktoru před zimou:
- seřízení motoru, kontrola palivové soustavy
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. MŠ Hejnice:
- výměna hlavního jističe za nižší kapacity z důvodu snížení nákladů na el.energii- předběžná
cenová kalkulace na úpravu rozvaděče a samotnou výměnu vypočtena na cca 15 000,-Kč,
vznikne tím roční úspora platby za jistič cca 8 000,-Kč
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Nabídka na koupi multikáry:

- proběhne prohlídka vozidla a zjistí se výše zákonného pojištění a podle ceny pojištění se
rozhodne případný odkup, samotná cena vozidla činí 20 000,-Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Úpravy příkopu na Pustině naproti autobusové zastávce:
- práce probíhají a budou ukončeny do 8.10.2010 , zároveň proběhne předání dle protokolu a
bude vystavena faktura o zaplacení na domluvenou částku do 20 000,-Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Vjezd ke skladováku: bude zapenetrován, z důvodu zpevnění povrchu
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 6.10.2010

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 6.10.2010
Sejmuto: 21.10.2010

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Doskočil Z.

