Zasedání OZ dne 6.12.2013 č. 13/2013
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Vítek J., Doskočil Z., Samek P., Šafářová P.,
Ing.Tolášová P.,
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: Jansová L.
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Rozpočtové opatření č.6, Rozpočtové opatření č.7
3. Rozpočty obce+vodovodu na 2014- návrh,
Rozpočtové výhledy obce+vodovodu na 2014-2015- návrhy
4. MÚ Źa, Stavební úřad
5. ÚP Hejnice: změna č.1
6. Orlicko
7. Garsonka 1.p. v MŠ Hejnice:
8. Změna organizace ZZS
9. Sociální služby: žádost o příspěvek
10. Orlickoústecká nemocnice: žádost o příspěvek
11. Inventarizace roku 2013
12. Zimní údržba obecních cest
13. Komplexní pozemkové úpravy
- program schválen všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 6.12.13
spořící učet k 6.12.13
účet u ČNB k 5.12.13

368 457,53 Kč
2 171 142,32 Kč
130 830,78 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
2. Rozpočtové opatření č.6:
- nákup plovoucího čerpadla pro hasiče
příjmy
§
pol.
4122
výdaje
§ 5512
pol
6122

+ 15 000,- Kč
+ 15 000,- Kč

Rozpočtové opatření č.7:
- úprava rozpočtu dle skutečných příjmů a výdajů
příjmy
§
pol.
1355
výdaje
§ 2141
pol
5212
§ 3319
pol
5139
§ 3392
pol
5169
§ 3639
pol
5011
§ 3639
pol
5031
§ 3639
pol
5032
§ 3639
pol
5137
§ 3639
pol
5362
§ 3639
pol
6130
§ 5512
pol
6122

+ 84 000,- Kč
- 41 000,- Kč
+ 15 000,- Kč
+ 16 000,- Kč
+ 55 000,- Kč
+ 13 000,- Kč
+ 4 000,- Kč
+ 4 000,- Kč
+ 1 000,- Kč
+ 1 000,- Kč
+ 16 000,- Kč

Celkový rozpočet pro rok 2013: příjmy
výdaje

2 162 700,-Kč
2 162 700,-Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
3. Rozpočet obce na rok 2014:
- předložen návrh k vyvěšení
Příjmy 1 951 900,- Kč
Výdaje 1 951 900,- Kč
Rozpočtový výhled obce na 2014-2015: předložen návrh k vyvěšení
2014: Příjmy 1 951 900,- Kč
2015: Příjmy 1 927 000,- Kč
Výdaje 1 951 900,- Kč
Výdaje 1 927 000,- Kč
Rozpočet vodovodu na rok 2014:
- předložen návrh k vyvěšení

Příjmy 477 020,- Kč
Výdaje 477 020,- Kč

Rozpočtový výhled vodovodu na 2014-2015: předložen návrh k vyvěšení
2014: Příjmy 477 020,- Kč
2015: Příjmy 483 020,- Kč
Výdaje 477 020,- Kč
Výdaje 483 020,- Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
4. MÚ Źa, Stavební úřad:
- Rozhodnutí ve změně stavby a v prodloužení lhůty k dokončení stavby „sklad“ na pozemku
parc.č.577/6 v k.ú.Hejnice, žadatel KOMTEL Žamberk, s.r.o.
- Pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby „rodinný dům“ na pozemku
parc.č.187/2 v k.ú.Hejnice, žadatel R. Harapát, Hejnice 75 a M.Vacková, Červená 32
- Oznámení zahájení kolaudačního řízení „dílna“ na pozemku parc.č. 577/6 v k.ú.Hejnice,
žadatel V.Stehlíková, Žamberk
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
5. ÚP Hejnice, změna č.1:
- zveřejněn návrh změny č.1 Územního plánu Hejnice od 14.10 do 29.11.13, vyvěšená
dokumentace vrácena na MÚ Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a ÚP a po schválení
Krajským úřadem bude veřejné projednávání změny č.1 na začátku roku 2014
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
6. Orlicko:
- informace ze Správní rady č.6 ze 7.11.13 a z Valné hromady z 26.11.13
- OZ bere na vědomí
7. Garsonka 1.p. v MŠ Hejnice:
- žádost o ukončení Smlouvy o nájmu k 31.12.13, žadatel R.Harapát, Hejnice 75
- obec Hejnice vyhlašuje Záměr na pronájem obecního bytu – garsonka v I.p. MŠ
Hejnice,
od 1.1.2014, zájemci o pronájem se mohou přihlásit pouze písemně na Obecním úřadě
Hejnice do termínu 23.12.2013
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy

8. Změna organizace ZZS:
- informace z usnesení rady Pardubického kraje ke změně organizace ZZS (zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje, jedná se o omezení, kdy by ve dnech PO-Pá od 15.30
do 6.30 hod. druhého dne jezdila RZS pouze se zdravotní sestrou bez lékaře
- OZ Hejnice zásadně nesouhlasí s takto navrhovanou změnou, která by podstatně omezila
RZS, která je pro nás nejblíže ze Žamberka
- schváleno všemi přítomnými hlasy
9. Sociální služby:
- informace z Pardubického kraje k připravované změně poskytování příspěvků na sociální
služby
- žádost z Domova důchodců, Ústí n. O. o poskytnutí ročního finančního příspěvku ve výši
3 000,-Kč na jeho provoz, žádosti se vyhovuje z důvodu dlouhodobého umístění 1 občana v
DD, který je v naší obci trvale hlášen
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
10. Orlickoústecká nemocnice a.s.:
- žádost o finanční příspěvek do nadačního fondu „S námi je tu lépe“, připojujeme se k výzvě
z obce Oucmanice přispět na vybavení interního oddělení částkou 20,-Kč na občana, žádosti
vyhověno, z obecního rozpočtu přispět částkou 4 140,-Kč (207 obyvatel x 20,-Kč)
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
11. Inventarizace roku 2013:
- Příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2013
- Plán inventur na rok 2013- jmenování inventarizačních komisí a hlavní inventarizační
komise
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
12. Zimní údržba obecních cest:
- nakoupeny 3 ks posypových nádob, rozvezeny na domluvená místa a doplněny posypem,
opraven traktor a rozmetadlo, navezen nový posypový materiál
- údržba bude prováděna stejným způsobem jako v 2012
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
13. Komplexní pozemkové úpravy:
- vydáno Rozhodnutí , kde Státní pozemkový úřad schvaluje návrh komplexních
pozemkových úprav s přílohami souhrnná bilance a grafická příloha
- OZ bere na vědomí a bez výhrad

V Hejnicích dne 8.12.2013

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 8.12.2013
Sejmuto: 27.12.2013

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

