Zasedání OZ dne 9.6.2014 č. 6/2014
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Samek P., Šafářová P., Vítek J., Doskočil Z., Ing.Tolášová P.,
Jansová L.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. RO č.3
3. Závěrečný účet obce, vodovodu za rok 2013
4. Účetní závěrka MŠ Hejnice
5. Účetní závěrka obce Hejnice
6. Účetní závěrka Skupinového vodovodu Hejnice- Česká Rybná
7. ÚP Hejnice- změna č.1
8. MÚ Žamberk, Stavební úřad
9. MÚ Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a ÚP
10. Pardubický kraj
11. Orlicko
12. Veřejná služba
13. Různé
- program schválen všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 9.6.14
spořící učet k 9.6.14
účet u ČNB k 5.6.14

444 730,50 Kč
2 557 647,14 Kč
209 280,43 Kč

- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č.3:
- Neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů pro volby do Evropského parlamentu konané
ve dnech 23. a 24.5.2014
§
pol.
4111
+ 18 000,- Kč
příjmy
výdaje
§ 6117
pol
5xxx
+ 18 000,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2014: příjmy
výdaje

2 112 900,-Kč
2 112 900,-Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Závěrečný účet obce za rok 2013:
příjmy celkem
3 843 626,24 Kč
výdaje celkem
2 927 170,03 Kč
saldo
916 456,21 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
Závěrečný účet Skupinového vodovodu Hejnice- Česká Rybná za rok 2013:
příjmy celkem 490 381,- Kč
výdaje celkem 433 338,09 Kč
saldo
57 042,91 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Účetní závěrka MŠ Hejnice za rok 2013:
- obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, Kontrolu hospodaření
příspěvkové organizace MŠ Hejnice a Inventarizační zápis za rok 2013
- ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Hejnice za rok 2013 všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Účetní závěrka obce za rok 2013:
- obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, Zprávy o provedení
finančních kontrol, Zprávu o přezkumu hospodaření a Inventarizační zápis za rok 2013
- ZO schvaluje účetní závěrku obce Hejnice za rok 2013 všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------

6. Účetní závěrka Skupinového vodovodu Hejnice- Česká Rybná za rok 2013:
- obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, Zprávy o provedení
finančních kontrol, Zprávu o přezkumu hospodaření a Inventarizační zápis za rok 2013
- ZO schvaluje účetní závěrku svazku za rok 2013 všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------

7. ÚP Hejnice- změna č.1:
- předání kompletní dokumentace, včetně mapových podkladů se zakreslenými změnami
změny č.1 ÚP Hejnice
- pořízení změny č.1 ÚP Hejnice za celkovou cenu 22 970,-Kč s DPH
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
---------------------------------------------------------------------------

8. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- Rozhodnutí na změnu stavby před jejím dokončení spočívající v prodloužení lhůty
k dokončení stavby pro stavbu „kolna“ na pozemku parc.č.190/7 v k.ú. Hejnice u Žamberka
spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby, žadatel M.Kulhavý, Hejnice 19
- Rozhodnutí na stavební povolení na stavbu „stavební úpravy a přístavba RD čp.20“ a
Územní souhlas na přístavbu RD čp.20, na pozemcích parc. č.38 a 190/1 v k.ú. Hejnice u
Žamberka, žadatel T.Kalousek, Žamberk
- Kolaudační souhlas na stavbu „Hejnice, p.č. 92, Vítek-nn úpravy, knn přípojka IP-122005586, žadatel MATEX HK s.r.o.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. MÚ Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a ÚP:
- Oznámení o společném jednání o návrhu změny č.3 ÚP obce Písečná
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Pardubický kraj:
- informace o období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru- červen 2014 z důvodu vysokých
teplot
- ZO bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Orlicko: informace k VH konané dne 27.5.14:
- schválení nových směrnic, schválení závěrečného účtu za rok 2013 a ostatní body dle
přiloženého programu

- žádosti o dotaci na Malé památky pro obec Hejnice pro rok 2014 na opravu Pomníku
padlých nevyhověno z důvodu čerpání dotací opakovaně v minulých letech
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Veřejná služba:
- podepsání Dohody s Úřadem práce o vytvoření krátkodobých pracovních příležitostí v rámci
aktivizační pracovní příležitosti a poskytnutí příspěvku pro 2 uchazeče o zaměstnání
dlouhodobě vedených u ÚP, tito odpracují 40,- hod. měsíčně v naší obci, platnost od 1.6.14
do 31.8.14
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Různé:
- MŠ Hejnice: projednání provozní doby v době letních prázdnin, na žádost rodičů z obce
Česká Rybná od září 2014 prodloužení provozní doby do 16.00 hod., zjistit podmínky
zafinancování navýšení pracovního úvazku učitelky na MÚ Žamberk, odbor školství
- autobusová zastávka na Křížánkách: odkoupení telefonní budky od firmy Telefonica
za 8 470,-Kč s DPH, provést terénní úpravy pro osazení a její renovaci pro funkci autobusové
zastávky
- pozvání od Města Hejnice, okr. Liberec: zorganizovat zájezd pro občany obce na
Hejnické slavnosti konané ve dnech 5. a 6.7.14, možnost se přihlásit do 15.6.14
- Pohostinství: z důvodu zahájení rekonstrukce prostranství kolem pohostinství je omezený
prostor pohybu v místě těchto úprav a dále bude provedena oprava prasklého vodovodního
vedení v prostorách přípravny zeleniny, kde již docházelo k opadávání venkovní omítky na
rampě a vstupu do bytu
- oprava cesty na Kučerák: z větší části provedena, pokud se naskytne možnost dalšího
odkoupení frézinku, bude dokončena kompletně celá, chybí cca 100 tun tohoto materiálu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 12.6.2014
Zapsala: Vítková Šárka

Vyvěšeno:
Sejmuto:

12.6.2014
28.6.2014

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

