Zasedání ZO dne 5.12.2014 č. 11/2014
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Šafářová P., Dvořák M., Vítek J., Harapátová M., Plíhal J.,
Doskočil Z.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Doskočil Z., Dvořák M.
Program:
1. Stav financí
2. Rozpočet obce i vodovodu na rok 2015
3. Příloha č.6 ke Směrnici o finanční kontrole
4. KÚ Pardubice
5. Přestupková komise
6. Ústřední krizový štáb
7. Žádost o vyjádření k existenci veřejné dopravní či technické infrastruktury
ve vlastnictví obce
8. Katastrální úřad pro Pardubický kraj
9. Okresní soud v Ústí nad Orlicí
10. Ekola České Libchavy
11. MŠ Hejnice
12. MÚ Žamberk
13. Orlicko
14. Podchlumí a.s.
15. Žádost o instalaci dopravního zrcadla
16. Různé
- program schválen všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí:
- seznámení se stavy bankovních účtů a pokladnou obce
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočet obce na rok 2015: návrh k vyvěšení
Příjmy 2 193 700,- Kč
Výdaje 2 193 700,- Kč
Rozpočet vodovodu na rok 2015: návrh k vyvěšení
Příjmy 519 000,- Kč
Výdaje 519 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Příloha č.6 ke Směrnici o finanční kontrole:
- změna podpisových vzorů k dispozičnímu oprávnění k jednotlivým kontrolám
hospodářských operací
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. KÚ Pardubice:
Finanční odbor
- informace k predikci daňových příjmů a informace k přípravě rozpočtu na 2015
Kancelář hejtmana oddělení krizového řízení
- podepsání Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně pro jednotku SDH
obce
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Přestupková komise:
- podepsání Dodatku č.1, kterým se mění Veřejnoprávní smlouva č.1/2010
- jmenování člena přestupkové komise: za obec Hejnice se odvolává odstupující zastupitelka
obce Jansová Lenka a nově se za obec Hejnice jmenuje místostarosta Šafářová Pavlína
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Ústřední krizový štáb:
- Usnesení krizového štábu k vyhlášení I.stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů
státní správy na území České republiky
- ZO bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Žádost o vyjádření k existenci veřejné dopravní či technické infrastruktury
ve vlastnictví obce:
- na akci „Modernizace silnice II/312 České Libchavy-Žamberk“
- zjistit o jakou konkrétní modernizaci se jedná
- ZO bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Katastrální úřad pro Pardubický kraj:
- Výzva k podání žádosti o nové mapování- žádost o nové mapování intravilánu obce
odeslána již 1.12
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Okresní soud v Ústí nad Orlicí:
- přísedící u Okresního soudu pro další čtyřleté období navrhnutá Dolečková A.,
Hejnice 65
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Ekola České Libchavy:
- podepsání Dodatku č.12 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek
komunálního odpadu
- svozový plán odpadu na rok 2015
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. MŠ Hejnice:
- nákup multifunkčního robotu ETA 0028 9 0040 ve výši 11 999,-Kč – provedeno, podepsat
Smlouvu o bezúplatném převodu do majetku MŠ
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. MÚ Žamberk:
Odbor životního prostředí a zemědělství
- informace o vyhlášení výzvy Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí
podpory
Stavební úřad
- Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu „jímka odpadních
vod“ na pozemcích parc.č. 575/22, 575/20 a 575/42 v k.ú. Hejnice u Žamberka, žadatel
Podchlumí a.s Česká Rybná
- Územní souhlas na stavbu „plot“ u rodinného domu u čp.71 na parc.č.608/4 v k.ú. Hejnice
u Žamberka, žadatel Pavel a Iveta Studení, Praha
- Společný souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru na stavbu „rodinný
dům“ na pozemcích parc.č.3223, 255/11, 254/2, 259/2 v k.ú. Hejnice, žadatel J. Plíhal,
Hejnice 78 a M. Hájková, České Libchavy 162
- Kolaudační rozhodnutí na stavbu „vestavba bj. do podkroví čp.55 a přístavba verandy“
na stavební parcele č.68 v k.ú.Hejnice u Źamberka, žadatel J.Záleský a J.Kohoutová,
Hejnice 55
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Orlicko:
- informace ke Správní radě č.5 z 18.11.2014
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Podchlumí a.s.:
- podepsání Pachtovní smlouvy na dočasné užívání a požívání obecních pozemků
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Žádost o instalaci dopravního zrcadla:
- žádost o umístění k výjezdu od čp.36, žadatel M. Dostál
- obec zajistí nákup dopravního zrcadla, montáž od firmy, která tyto práce může provádět si
zajistí a uhradí žadatel
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Různé:
- finanční limit pro nákupy operativního materiálu pro starostu bez schválení zastupitelstva:
stanovuje se ve výši 15 000,-Kč
- podání poptávky na zhotovení znaku obce a praporu SDH Hejnice
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 8.12.2014

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 8.12.2014
Sejmuto: 23.12.2014

starosta: Harapát L.

ověřil: Doskočil Z., Dvořák M.

