Zasedání OZ dne 7.5.2010 č. 5/2010
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 7.5.2010
Termínovaný účet k 7.5.2010

1 251 188,49 Kč
168 694,67 Kč

- OZ bere na vědomí a bez námitek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Podat žádost na finanční podporu na opravu malých památek:
- oprava kříže u Pohostinství- oprava plotu a povrchová úprava kříže, žádost podat do 31.5.10
- kontaktovat restaurátora p.Čápa a konzultovat s ním rozsah opravy a případně předběžné
náklady
- OZ bere na vědomí a bez námitek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočtové opatření č. 3:
- neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR vyhlášených na 28.-29.5.10
příjmy
+ 16 600,- Kč
výdaje
+ 16 600,- Kč
příjmy + 1 915 908,-Kč
Celkový rozpočet pro rok 2010:
výdaje + 1 915 908,-Kč
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Podepsání Smlouvy s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace na elektrocentrálu
minimálně 3,5 kW 230V IP54 pro SDH Hejnice:
- poskytnutá dotace v maximální částce 30 000,-Kč, viz Smlova
- bude proveden výběr vhodného zařízení
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. MÚ Žamberk, odbor živ. prostředí a zemědělství:
- Výzva k vyjádření k podanému odvolání k udělenému souhlasu ke stavbě- „Výstavba 2
větrných elektráren“ - OZ nemění kladné stanovisko ke stavbě, které již dříve vydalo.
- vyjádření k odvolání podat do 14.5.2010
- OZ bere na vědomí a bez námitek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Závěrečný účet obce za rok 2009:
příjmy celkem
2 025 930,- Kč
výdaje celkem
1 794 430,-Kč
saldo
231 500,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
Závěrečný účet vodovodu za rok 2009:
příjmy celkem 391 250,-Kč
výdaje celkem 348 260,-Kč
saldo
42 990,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Česká inspekce živ. prostředí Hradec Králové: seznámení s vydaným příkazem na uložení
pokuty pro Skupinový vodovod Hejnice-Česká Rybná za opožděné dodání Poplatkového
hlášení pro rok 2010
- pokuta a výdaje na správní řízení již uhrazeno
OZ bere na vědomí a bez námitek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Nákup frézinku na opravu cesty na dolním konci – sjezd k čp. 26 a úpravy chodníku kolem
potoka po odstranění pařezu u čp. 34:

-

OZ bere na vědomí a bez námitek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Zahájit osekávání obecních pozemků: zajistí pracovníci vykonávající veřejnou službu,
pokud dojde k větší poruše motorové sekačky, která již dosluhuje, nákup nové vhodné
sekačky- zajistí p.Harapát
-

OZ bere na vědomí a bez námitek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Nákup sklápěcího vleku 7 t za obecní traktor:
- od firmy Podchlumí a.s., domluvit podmínky prodeje a cenu a popřípadě provést na vleku
opravy včetně nátěrů
-

OZ bere na vědomí a bez námitek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Přihlásit se do projektu „Zdraví je náš společný cíl“ přes MAS Orlicko:
- jedná se o dovybavení dětského hřiště- zahrady MŠ Hejnice dalšími herními prvky
- dotace je možné získat ve výši 90% nákladů
-

OZ bere na vědomí a bez námitek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Prokonzultovat snížení nákladů na el. energii v MŠ Hejnice s elektrikářem p.Kubovým
popřípadě s p.Nunem z VČE Žamberk:
- výměna hl. jističe, kde by klesly náklady poplatek za jistič- roční úspora cca 8 000,-Kč,
vlastní výměna jističe a úprava elektroinstalace v hl. rozvaděči by přišla jednorázově zhruba
na 10 000,-Kč

-

OZ bere na vědomí a bez námitek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

V Hejnicích dne 11.5.2010

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno:. 11.5.2010
Sejmuto: 27.5.2010

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Vítek J.

