Zasedání OZ dne 6.4.2013 č. 4/2013
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Vítek J., Doskočil Z., Samek P., Šafářová P., Jansová L.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: Ing.Tolášová P.
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 6.4.13
552 020,83 Kč
spořící učet k 6.4.13
1 764 271,50 Kč
běžný účet u ČNB k 1.4.13
288,40 Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Informace k založení Nadačního fondu:
- sloužící k podpoře projektů vedoucích ke zvýšení kvality léčebných postupů, k zavádění
bezpečné zdravotnické techniky do každodenní péče a ke zlepšení prostředí pro pacienty
Orlickoústecké nemocnice, a.s.
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Babybox pro odložené děti Statim, Praha 10, Hájek:
- žádost o finanční podporu na servis starých a zřizování nových babyboxů, přispět částkou
2 000,-Kč z obecního rozpočtu
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Katastrální úřad pro Pardubický kraj, pracoviště Ústí nad Orlicí:
- Oznámení o zahájení řízení o povolení vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí obce
Hejnice- parcela č. 833/1, na které bude probíhat rekonstrukce a výstavba nového chodníku na
Pustinu
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Pevná linka OÚ:
- z důvody finanční úspory za telefonní služby předložena cenová nabídka VoIP telefonie
od firmy TYHAN s.r.o., Žamberk, nabídky využít a zařízení zakoupit, nainstalovat s tím, že
původní tel číslo pevné linky zůstane zachováno
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Orlicko:
- informace o činnosti Sdružení obcí Orlicko za 22.12.12-26.3.13
- možnost podání žádosti o finanční podporu oprav malých památek z projektu Malé památky
Orlicka- zjistit zda by bylo možné využít na opravu Pomníku padlých
- podat žádost o finanční podporu z rozpočtu Orlicko na akci „Vesnické hry bez katastru“
konané naší obcí v 2013
- pořízení mapového portálu obce realizovat v případě pokud se do tohoto záměru přihlásí
více jak 6 dalších obcí, zde je možno dosáhnout na velice výraznou slevu na pořízení
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Státní pozemkový úřad, Ústí nad Orlicí:
- došlo ke sloučení Pozemkového fondu s Pozemkovým úřadem
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. MÚ Žamberk, Odbor správní a dopravy:
- Pozvánka na seminář „Veřejné cesty na soukromých pozemcích“, koná se16.5 a 17.5.13 od
9 do 16 hod. na MÚ Ža
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. MÚ Ústí nad Orlicí:
- Oznámení projednání návrhu zadávání změny č.2 ÚP Sopotnice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- vydaný Kolaudační souhlas k části stavby „modernizace objektu kravín- stavební úpravy
kravína typu K96 v areálu Hejnice“ na stavební parcele č.90 a na pozemcích parc.č.575/41,
575/40
a 575/20 v k.ú.Hejnice u Žamberka, žadatel Podchlumí a.s.
- vydaný Souhlas k povolení stavby „chodník“ na pozemku parc.č. 833/1 v k.ú.Hejnice,
žadatel obec Hejnice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Stížnost na znečišťování ovzduší v obci:
- o prošetření a nápravy ve věci obtěžování nadměrným zápachem ze spalování nepatřičného
topiva šířící se po celém horním konci obce:
- pokud se tento zápach bude dále šířit, osoby podepsané pod stížností upozorní starostu obce,
který společně ze stěžovateli zjistí objekt, ze kterého tyto splodiny vycházejí a s tímto
majitelem objektu bude jednáno na místě samém o zjednání nápravy, pokud se problém bude
opakovat, bude tento majitel oznámen na MÚ ŽA, odbor živ. prostředí
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. MÚ Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování:
- Veřejná vyhláška, projednání návrhu zadání změny č.1 ÚP Hejnice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Sál OÚ:
- rekonstrukce parket na sále- obroušení, napuštění vhodným materiálem a navoskování,
předloženy 2. cenové nabídky, vybrána nabídka s nižší cenou od firmy Martin Sedláček
v ceně 37 600,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Rekonstrukce chodníku na Pustinu, 2.etapa:
- předloženo 5 cenových nabídek na tuto akci, vybrána nabídka s nejnižší cenou od firmy
Strabag, Hradec Králové dle projektu v ceně 424 579,-Kč a dále byly doporučeny provést
práce neuvedené v projektu v ceně 24 902,-Kč, i přes toto navýšení je nabídka od firmy
Strabag cenově nejvýhodnější

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Brigáda na úklid obce:
- domluveno na sobotu 13.4.13 od 8 hod., zajistit zametací vůz a občerstvení pro účastníky
brigády
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 8.4.2013

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 8.4.2013
Sejmuto: 23.4.2013

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

