Zasedání ZO dne 6.3.2015 č. 2/2015
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Šafářová P., Dvořák M., Vítek J., Harapátová M., Plíhal J.,
Doskočil Z.
Omluveni: Vítková Š.
Ověřovatelé zápisu: Doskočil Z., Dvořák M.
Program:
1. Stav financí
2. Určení zapisovatelky
3. Závěrečný audit obce a vodovodu
4. Obecně závazné vyhlášky
5. Nařízení obce
6. Znak obce
7. MŠ Hejnice
8. Veřejně prospěšné práce
9. Přestupková komise
10. Žádost o majetkové vypořádání
11. Orlicko
12.MÚ Žamberk, Stavební úřad
13. Bioodpad
14. Pasport místních komunikací
15. Úprava zeleně a obnova asfaltových povrchů před obchodem, hasičskou zbrojnicí a OÚ
16. Různé
Usnesení:
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Určení zapisovatele:
- ZO určuje Harapátovou M.
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Závěrečné audity:
- proběhly dne 6.3.15
- audit obce- seznámení s výsledky auditu při auditu nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- audit vodovodu - seznámení s výsledky auditu při auditu nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Obecně závazné vyhlášky:
- vydaná Obecně závazná vyhláška č.1/2015, o místním poplatku ze psů
- vydaná Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Hejnice
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Nařízení obce:
- vydané Nařízení obce Hejnice č.1/2015 na zákaz podomního prodeje v obci

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Znak obce:
- návrh znaku obce byl schválen Podvýborem pro heraldiku a vexilologii a postoupen dále do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- na výrobu smaltovaného znaku byli osloveny 3 firmy, ZO vybralo dle cenové nabídky fi
SmaltZlín, s.r.o., která zpracuje návrhy podle kterých se bude dále vybírat.
- vyšívaný znak obce vyrobí fi Františka Tobišky z Rybné n.Zdobnicí
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MŠ Hejnice:
- dne 28.2.15 provedena obcí kontrola hospodaření, závěr- příspěvková organizace využila
prostředky účelně a hospodárně, celkové hospodaření příspěvkové organizace skončilo
ziskem ve výši 36 755,65 Kč, provozní prostředky byly účelně využity, z této částky MŠ
požádala o rozdělení a schválení zisku za rok 2014 do výše 20 % do fondu odměn ve výši
7 300,-Kč a do rezervního fondu ve výši 29 455,65 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 Veřejně prospěšné práce:
- podána žádost na 2 pracovníky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Přestupková komise:
- KÚ Pardubického kraje, Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad- vydané
rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č.1/2015 s obcí Záchlumí,
která bude prostřednictvím svých orgánů vykonávat na místo orgánů obce Hejnice v jejím
správním obvodu přenesenou působnost o přestupcích
- zasláno vyjádření na vzdání se práva na odvolání k vydanému rozhodnutí
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Žádost o majetkové vypořádání:
- podat žádost na KÚ Pardubického kraje o majetkové vypořádání dle geometrického plánu
č. 21/2015 z důvodu špatného vytyčení hranic při Pozemkových úpravách v obci, jedná se o
parcelu č.3017/2 o výměře 586 m2 v sousedství hřiště na Pustině
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Orlicko:
- informace k VH ze dne 17.2.15
- ZO bere na vědomí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- Sdělení o ověření pasportu stavby trafostanice „TS UO_0086 na st.p.č. 151 v k.ú. Hejnice u
Žamberka umístěné na pozemku parc. č.41/3 a stavební parcele č. 151/v k.ú. Hejnice u
Žamberka
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Bioodpad:
- podepsání smlouvy s TS Žamberk o přepravě a převzetí bioodpadu z obce
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy a pověřuje starostu podepsáním Smlouvy
o dílo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Pasport místních komunikací:
- provedena aktualizace Ing. Valentou, Letohrad
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Úprava zeleně a obnova asfaltových povrchů před obchodem, hasičskou zbrojnicí
a OÚ:
- předložena cenová kalkulace na obnovu asfaltových povrchů před obchodem, hasičskou
zbrojnicí a OÚ ve výši 449 675,33 Kč bez DPH od fi Strabag, a.s., termín dokončení prací do
31.5.15
- ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy tuto nabídku a pověřuje starostu podepsáním
Smlouvy o dílo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Různé:
- žádost o finanční příspěvek: na pořízení endoskopické věže pro Orlickoústeckou
nemocnici, žádost odložena
- bezdrátový rozhlas: předložena cenová nabídka o doplnění bezdrátového rozhlasu v obci o
přijímač a 2 reproduktory za 17 606,-Kč
- Posezení s důchodci: naplánováno na 14.3.15 do 14 hod. v Pohostinství u Lucerny
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 11.3.2015

Zapsala: Harapátová M.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

11.3.2015
27.3.2015

starosta: Harapát L.

ověřil: Doskočil Z., Dvořák M.

