Zasedání OZ dne 4.6.2010 č. 6/2010
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát Lad., Samek P., Krčmář H., Doskočil Z.
Vítek T., Vítek J., Jansová L.,
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 4.6.2010
Termínovaný účet k 7.5.2010

1 319 826,60 Kč
168 707,79 Kč

- OZ bere na vědomí a bez námitek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Lávka: zlegalizování stavby, podané žádosti o vyjádření na O2-Telekom, ČEZ, Povodí
Labe ke stavbě, poté zažádat o zjednodušené územní řízení
- OZ bere na vědomí a bez námitek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MŠ Hejnice: podepsání Smlouvy o partnerství s MAS Orlicko na získání dotace na
dovybavení zahrady MŠ
- OZ bere na vědomí a bez námitek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Užívání obecních komunikací: seznámení s písemnou informací od firmy Less a Forest
s.r.o. Bohdaneč na „Oznámení“ zhoršeného průjezdu na cestách od Žampachu, Hejnic
a Kříženek
- OZ bere na vědomí a bez námitek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. MÚ Ústí nad Orlicí, Stavební úřad: Oznámení o společném jednání o návrhu změny č.1 ÚP
České Libchavy
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. KÚ Pardubice, odbor živ. prostředí a zemědělství:
- vydané Závazné stanovisko k odnětí pozemku- souhlas k trvalému odnětí pozemku č. 679/5
za účelem zalesnění
- Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci POV:
komplexní rekonstrukce chodníků dotace120 000,-Kč
provoz prodejny čp. 81 dotace 20 000,-Kč
- OZ bere na vědomí a bez námitek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MÚ Žamberk, Stavební úřad: vydaný Územní souhlas na přístřešek pro auto na pozemku
parc. Č.19/2 v k.ú.Hejnice- žadatel Milan Zolman, Hejnice 39
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Byt v Pohostinství: předběžně zjistit cenovou nabídku na rekonstrukci samostatného topení
a opravy komínu, oddělit topení od Pohostinství
- OZ bere na vědomí a bez námitek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Komunální volby do zastupitelstva obce:
- stanovení počtu členů budoucího zastupitelstva pro období 2010-2014:

7

- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Rekonstrukce chodníků: oslovit vhodné firmy, které se zabývají rekonstrukcí chodníků o
předložení cenových nabídek na tuto práci
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Výlet do Polska: návštěva tržnice Kudowa -Zdrój spojené s prohlídkou větrných mlýnů
a konzumaci pečených ryb v obci Pztružna
- domluvit termín výletu a oslovit občany obce a dle zájmu objednat dopravu
- schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 8.6.2010

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno:. 8.6.2010
Sejmuto: 24.6.2010

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Vítek J.

