Zasedání OZ dne 1.8.2014 č. 8/2014
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Samek P., Vítek J., Ing.Tolášová P., Jansová L., Doskočil Z.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: Šafářová P.
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Ing.Tolášová P.
Program:
1. Stav financí
2. Komplexní pozemkové úpravy
3. MÚ Žamberk
4. Orlicko
5. Rekonstrukce chodníku, terasy a úprava zeleně kolem Pohostinství
6. Různé
- program schválen všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 1.8.14
spořící učet k 1.8.14
účet u ČNB k 31.7.14

553 550,33 Kč
2 562 807,49 Kč
246 782,43 Kč

- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Komplexní pozemkové úpravy:
- vydané Rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv, o zřízení a zrušení věcného
břemene u pozemků zahrnutým do komplexní pozemkové úpravy v obci Hejnice, k.ú. Hejnice
u Žamberka
- vlastníci jednotlivých pozemků spadajících do pozemkové úpravy si mohou začít žádat na
Pozemkový úřad v ÚO o vytyčení hranic jednotlivých pozemků
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství:
- vydané Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod 1) z budovy č.p.52pohostinství, obecní úřad, dále č.p. 66- hasičská zbrojnice v Hejnicích po předčištění ve
společném septiku do vod povrchových- drobného vodního toku Libchavský potok
2) k vypouštění odpadních vod
z budovy č.p.60- MŠ v Hejnicích po předčištění ve společném septiku do vod povrchovýchdrobného vodního toku Libchavský potok
MÚ Žamberk, Stavební odbor:
- vydaný Územní souhlas o umístění stavby „Hejnice, Pustina p.č.585, Obec-kabelová
přípojka nn“ na pozemcích parc.č. 575/10, 833/4 a 585 v k.ú.Hejnice u Žamberka, žadatel
obec Hejnice
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Orlicko:
- podepsání Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvků- týká se změny vyúčtování
mimořádných členských příspěvků
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Rekonstrukce chodníku, terasy a úprava zeleně kolem Pohostinství:
- stavební práce dokončeny, dodat ještě 1 ks vzrostlého smrku, který bude používán jako
vánoční stromek
- provést vyúčtování této akce a zároveň vyúčtování dotace na KÚ Pardubice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Různé:
- MŠ Hejnice: byly vybudovány dopadové plochy pod dětskými sestavami na zahradě
z důvodu zajištění bezpečnosti dětí při pádu z těchto zařízení, jsou vybudovány z plaveného
kačírku rozměru 4/8 mm, který splňuje parametry na úpravu těchto ploch
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 5.8.2014

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 5.8.2014
Sejmuto: 21.8.2014

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Ing Tolášová P.

