Zasedání ZO dne 3.7.2015 č. 6/2015
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 5
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Harapátová M., Plíhal J.,
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: Šafářová P., Doskočil Z.
Ověřovatelé zápisu: Harapátová M., Dvořák M.
Program:
1. Stav financí
2. KÚ Pardubice, odbor živ. prostředí a zemědělství, informace o období zvýšeného
nebezpečí vzniku požárů
3. MŠ Hejnice
4. MÚ Žamberk, Stavební úřad, Odbor regionálního rozvoje a ÚP
5. MÚ Ústí nad Orlicí, Stavební úřad
6. Orlicko
7. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. KÚ Pardubice:
- odbor živ. prostředí a zemědělství- podepsání Smluv o poskytnutí dotace z POV na akce
„Úprava zeleně a obnova asfaltových povrchů před obchodem, hasičskou zbrojnicí a OÚ“ a
„Příspěvek na provoz prodejny č.p.81“ , seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí o
povolení výjimky ze zákazů rušit, chytat, držet a přemisťovat vývojová stádia druhu zmije
obecná

-hejtman Pardubického kraje- informace o období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů:
vyhlášeno od 3.7.15 od 12 hod
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MŠ Hejnice:
- dovyúčtování mzdových nákladů na mzdu učitelky- od 4/2015, částka 2 175,-Kč
- odizolování vlhkého zdiva samotné budovy MŠ od fi DRYMAT CZ s.r.o: zařízení
namontováno, zaplacena první splátka 37 275,-Kč
- oplocení zahrady- nákup materiálu zajištěn
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MÚ Žamberk:
- Stavební úřad- Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením a
Rozhodnutí v prodloužení lhůty k dokončení stavby „stavební úpravy a přístavba RD čp. 20
na pozemcích parc. č. 38 a 190/11 v k.ú.Hejnice u Žamberka, žadatel T.Kalousek, Žamberk

- Odbor regionálního rozvoje a ÚP- Oznámení o společném jednání o návrhu změny č.1 ÚP
Dlouhoňovice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. MÚ Ústí nad Orlicí:
- Stavební úřad- Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.3 ÚP Sopotnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Orlicko:
- informace ke Správní radě ze dne 4.6.15
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Různé:
- nákup obecního grilu zajištěn za cenu 13 590,-Kč
- podepsání Kupní smlouvy na dětskou herní sestavu před Pohostinství za cenu 22 000,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 8.7.2015

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 8.7.2015
Sejmuto: 23.7.2015

starosta: Harapát L.

ověřil: Harapátová M., Dvořák M.

