Zasedání OZ dne 7.2.2014 č. 2/2014
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Vítek J., Samek P., Šafářová P., Ing.Tolášová P., Jansová L.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: Doskočil Z.
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Rozpočtové opatření č.8
3. Informace z porady starostů z 28.1.14
4. Informace z Krajského soudu HK
5. Městská knihovna Žamberk- Dohoda o odborné pomoci
6. MÚ Ústí nad Orlicí, Stavební úřad
7. MÚ Žamberk, Stavební úřad
8. Ministerstvo vnitra, odbor dozoru kontroly veřejné správy
9. Orlicko
10. MAS Orlicko
11. KÚ Pardubice, odbor živ. prostředí a zemědělství
12. Odpady
13. Rekonstrukce chodníku, terasy kolem Pohostinství a úprava středu obce
14. Inventarizace majetku
15. Územní plán obce- změna č.1
16. Různé
- program schválen všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 7.2.14
spořící učet k 7.2.14
účet u ČNB k 3.2.14

214 538,08 Kč
2 555 980,39 Kč
135 281,29 Kč

- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č. 8: v roce 2013
- úprava rozpočtu dle skutečnosti, viz přílohy
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Informace z porady starostů z 28.1.14:
- informace k volbám, k organizaci RZP v Žamberku, k prodeji alkoholu kvasného lihu,
k nařízení odměňování zastupitelstev, k novému občanskému zákoníku
- ZO bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Informace z Krajského soudu HK:
- o žalobě proti rozhodnutí ve věci výstavby 2 Větrných elektráren v Hejnicích
- ZO bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Městská knihovna Žamberk:
- informace o nákupu knih do výměnného fondu pro knihovny malých obcí v 2013

- podepsání Dohody o odborné pomoci- přispět částkou 1500,-Kč na nákup knih pro Místní
knihovnu Hejnice v 2014, žádosti vyhověno
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MÚ Ústí nad Orlicí, Stavební úřad:
- Oznámení zahájení řízení o změně č.2 ÚP České Libchavy
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- vydané Rozhodnutí- o zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby „2 větrné
elektrárny typ Enercon E/53“ na pozemku parc.č. 577/1 v k.ú.Hejnice u Žamberka, žadatel KELEKTRO CZ s.r.o., Liberk-Uhřínov
- ZO bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Ministerstvo vnitra, odbor dozoru kontroly veřejné správy:
- aktuální informace o změnách v oblasti odměňování členů zastupitelstev ÚSC
- navýšení odměn ZO Hejnice od 7.2.14 v hrubé mzdě:
člen zastupitelstva
650,člen zastupitelstva-výboru
770,1030,předseda výboru
místostarosta
5 260,starosta
12 270,administrativní pracovnice
6 000,- v čisté mzdě
pokladník
800,- v čisté mzdě
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Orlicko:
- informace ke Správní radě č.8 a Valné hromadě z 19.12.13
- Dodatek č.3 ke Stanovám Sdružení obcí Orlicko- Zastupitelstvo obce Hejnice schvaluje
uzavření Dodatku č.3 ke Stanovám Sdružení obcí Orlicko a pověřuje starostu podpisem
tohoto Dodatku č.3.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. MAS Orlicko:
- zastupitelstvo obce Hejnice schvaluje začlenění území obce Hejnice do územní působnosti
Místní akční skupiny Orlicko pro období let 2014-2020
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. KÚ Pardubice, odbor živ. prostředí a zemědělství:
- určení termínu sčítání zvěře na den 1.3.2014
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Odpady:
- Žádost o zproštění poplatku za odpady v r.2014- žadatelka R. Strnadová, Hejnice 14,
pro dceru I. Strnadovou , která žije trvale mimo území České republiky, žádosti se vyhovuje

- bez, výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Rekonstrukce chodníku, terasy kolem Pohostinství a úprava středu obce:
- oslovit doporučené firmy s poptávkou na projekt
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Inventarizace majetku:
- seznámení se zápisem hlavní inventarizační komise- vyřazen majetek v hodnotě 53 038,60
Kč,
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Územní plán obce- změna č.1
- veřejné projednávání změny č.1 ÚP obce proběhne 25.2.2014 od 17 hod. na sále OÚ
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Různé:
- příspěvek na dětský karneval konaný 22.2.2014 ve výši 2 000,-Kč z rozpočtu obce
- setkání důchodců se zastupiteli obce naplánováno na 1.3.2014
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 12.2.2014

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 12.2.2014
Sejmuto: 27.2.2014

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

