Zasedání ZO dne 4.9.2015 č. 8/2015
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Harapátová M., Šafářová P., Plíhal J.,
Doskočil Z.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Harapátová M., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem financí
2. KÚ Pardubice
3. MÚ Žamberk
4. Nabídka právních služeb
5. POV pro rok 2016
6. Žádost
7. MŠ Hejnice
8. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy.
Usnesení:
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. KÚ Pardubice:
- informace o ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů v srpnu 2015
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Žamberk:
- odbor správní a dopravy- Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu „Polní cesty
v k.ú.Hejnice“ na pozemku parc. č. 3221, 3222, 3230, 3235, 3236, 3301, 3307 v k.ú. Hejnice,
na pozemku parc. č. 2136 v k.ú. Písečná u Žamberka, žadatel Státní pozemkový úřad,
pobočka Ústí nad Orlicí
- Vyrozumění- poučení pro obec, že má právo se připojit k řízení
ve věci náhrady vzniklé škody betonového mostku včetně zábradlí při dopravní nehodě ze dne
15.7.15
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Nabídka právních služeb pro obce:
- předložena předběžná cenová nabídka na zajišťování právních služeb od Města Letohrad,
zjistit další podrobnější informace
- ZO bere na vědomí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. POV pro rok 2016:
- podat žádost o dotaci z POV Pardubického kraje pro 2016 do 30.9.15 na akci
„Rekonstrukce komunikace od mostu u hlavní silnice ke hřbitovu“
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Žádosti:
- Žádost o zrušení části obecní cesty parc. č. 3301 v k.ú. Hejnice, žadatelé D. a L.
Honskusovi, Hejnice 83, žádosti bude vyhověno za podmínek zápisem v katastru nemovitostí,
že k parcele č. 3299 bude mít L. Honskus a L. Honskusová, Hejnice 22 přístup z parcely
č.3298 v k.ú. Hejnice,
poté obec podá žádost na Státní pozemkový úřad o zrušení blokace na parcelu č.3301 a bude
možné směnit část parcely za stejnou výměru, kterou nabídnou žadatelé, veškeré náklady
spojené s touto směnou zajistí žadatelé
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MŠ Hejnice:
- probíhá zpracování projektové dokumentace k podání žádosti o dotaci na zateplení objektu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Různé:
- podemletý most u čp. 26- opraveno
- potrhaný plot u čp. 34- opraveno
- likvidace pojistné události – poškození mostku u kaple po dopravní nehodě náklaďáku,
provedena mostní prohlídka statikem a zápis bude předán na pojišťovnu viníka jako jedna
z příloh k likvidaci pojistné události
- stavební parcela u čp. 80- zasláno upozornění na vyklizení parcely- z
- pomník Padlých v 1. Světové válce- práce dokončeny a fotodokumentace k vyúčtování
předána na Orlicko
- pořádání Humanitární sbírky- na OÚ Hejnice v termínu do 5.10.15
- sál OÚ- zabezpečit palivové dřevo z obecního lesa
- namontování dopravního zrcadla- do zatáčky pod čp. 20 ke hřbitovu, zrcadlo bude
demontováno od výjezdu čp. 36, kde již není potřeba
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 9.9.2015

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 9.9.2015
Sejmuto: 24.9.2015

starosta: Harapát L.

ověřil: Harapátová M., Dvořák M.

