Zasedání OZ dne 4.7.2014 č. 7/2014
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 5
Harapát L., Samek P., Vítek J., Ing.Tolášová P., Jansová L.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: Šafářová P., Doskočil Z.
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.

Program:
1. Stav financí
2. Volby do zastupitelstev obcí 2014
3. MÚ Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství
4. Rekonstrukce chodníku, terasy a úprava zeleně kolem Pohostinství
5. MŠ Hejnice
6. Různé
- program schválen všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 4.7.14
spořící učet k 4.7.14
účet u ČNB k 4.7.14

387 183,87 Kč
2 558 978,15 Kč
231 265,63 Kč

- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Volby do zastupitelstev obcí 2014:
- konání voleb 10.-11.10.14
- podání kandidátních listin na MÚ Žamberk do úterý 5.8.14 do 16 hod.
- stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období:
ZO stanovuje počet členů zastupitelstva obce na další volební období 2014-2018: v počtu 7
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství:
- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci “Vypouštění odpadních vod z kanalizace
pro veřejnou potřebu obce Hejnice do vod povrchových- drobného vodního toku Libchavský
potok“, kat. území Hejnice u Žamberka, žadatel obec Hejnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rekonstrukce chodníku, terasy a úprava zeleně kolem Pohostinství:
- práce zahájeny 9.6.14, na zálohových fakturách proplacen materiál za 295 049,60 Kč
- celková konečná rekonstrukce je plánováno na 18.7.14, některé části budou dodělány dříve
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. MŠ Hejnice:
- od září 2014 bude prodloužena provozní doba MŠ do 16 hod., jedná se o zajištění finančních
prostředků na pracovní úvazek učitelky MŠ, v případě nenavýšení úvazku školským úřadem
bude obec navýšení tohoto úvazku financovat z obecního rozpočtu
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Různé:
- Pohostinství: opravena prasklá voda v technické místnosti skladu
- Uskutečnění zájezdu: na pozvání do města Hejnice u Liberce ve dnech 5.-6.7.14 na jejich
městské slavnosti, skupina občanů z města Hejnice k nám přijede 12.7, zajistit přespání a na
13.7 naplánován výlet na kolech s ukázkou okolí obce
- Vesnické hry bez katastru: zařídit vyslání 2 družstev na Vesnické hry bez katastru, které
letos pořádá dne 2.8.14 od 13 hod. obec Velká Skrovnice v areálu OÁZA
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 9.7.2014
Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 9.7.2014
Sejmuto: 25.7.2014

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Ing Tolášová P.

