Zasedání ZO dne 6.11.2015 č. 11/2015
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. MÚ Žamberk
3. MÚ Ústí nad Orlicí
4. Pardubický kraj
5. MŠ Hejnice
6. Rozpočet na rok 2016
7. Orlicko
8. Místní POV na 2012-2016
9. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy.
Usnesení:
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. MÚ Žamberk:
- Stavební úřad- Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby pro stavbu „kolna“ na
pozemku parc.č.190/7 v k.ú.Hejnice u Žamberka spočívající v prodloužení lhůty k dokončení
stavby, žadatel M. Kulhavý, Hejnice 19
- Odbor reg. rozvoje a ÚP- Oznámení zahájení řízení o změně č.1 ÚP Dlouhoňovice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Ústí nad Orlicí:
- Oznámení společném jednání o návrhu změny č.3 ÚP Sopotnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Pardubický kraj:
- podepsání Darovací smlouvy s Pardubickým krajem o bezplatný převod pozemku parc. č.
3017/2 v k.ú.Hejnice obci
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. MŠ Hejnice:
- připravit podklady pro zpracování nabídky na úsporu el. energie od fi ELTRIK
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Rozpočet na rok 2016:
- podklady z Pardubického kraje pro přípravu rozpočtu na příští rok
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Orlicko:
- informace ke Správní radě č.4
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Místní POV na 2012-2016:
- doplnění v bodě 10 Místní komunikace- oprava cesty na Křížánky a nově bod č.14 Podpora
provozu místního obchodu
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Různé:
- renovace dveří na sále OÚ 6 ks- provedeno fi Beneš, Lanšperk za 14 200,-Kč
- informace od společnosti CETIN, která od 1.6.2015 nabyla vlastnictví telekomunikační
infrastruktury po celém území ČR- žádosti vlastníků nemovitostí o vyjádření o existenci
nadzemních nebo podzemních sítí zasílat na tuto společnost
- rozsvěcení vánočního stromku- stanovený termín na 27.11.2015, zajistit osvětlení
vánočního stromku
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 9.11.2015

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 9.11.2015
Sejmuto: 24.11.2015

starosta: Harapát L.

ověřil: Harapátová M., Dvořák M.

