Zasedání ZO dne 4.3.2016 č. 2/2016
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Šafářová P., Harapátová M.,
Doskočil Z.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: Plíhal J.
Ověřovatelé zápisu: Šafářová P., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. Inventarizace majetku
3. Vymezení pravomoci starostovi
4. Orlicko
5. Obecní byty
6. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy.
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Inventarizace majetku 2015:
- seznámení se zápisem hlavní inventarizační komise- vyřazen majetek v hodnotě 62 381,10
Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Vymezení pravomoci starostovi:
- Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 50 000,-Kč
jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na
finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření
v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) Rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) Kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady
je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady
c) Úhrady pokud, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení

rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání
podat ústně).
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Orlicko:
- informace k VH z 16.2.2016 v České Rybné- schválení Rozpočtu 2016, Rozpočtového
výhledu na 2017-2020, informace ke členským příspěvkům pro 2016
- Zastupitelstvo obce schvaluje členský příspěvek pro 2016 ve výši 25,-Kč/osobu
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Obecní byty:
- vyřešit změnu vytápění v obecních garsonkách v MŠ z důvodu tvorby plísní, nejlépe
vybudování komínu a instalaci krbových kamen, bude řešeno v průběhu roku
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Různé:
- žádost o dotaci z rozpočtu obce- příspěvek pro Domácí hospic, o.p.s., RK, žádost
zamítnuta
- SDH Hejnice- žádost o zateplení prostoru garáže z důvodu zamrzání vody v CAS 25, bude
řešeno v průběhu roku cca v září-říjen 2016
- obecní les- vyčištěn, práce ukončeny, bylo vyrobeno přes 60 m3 palivového dřeva
- ořezání smrků a keřů- u řadovek a pod kaplí, provedeno a byla vybudovaná nová lávka
pod kaplí u čp. 45
- Realizace polních cest v k.ú.Hejnice u Žamberka- práce zahájeny a přerušeny z důvodu
špatných klimaktických podmínek
- most pod kaplí- oprava bude provedena na přelomu dubna-května až se zmenší průtok vody
v korytu
- posezení s důchodci- domluven termín na 12.3.2016 od 14 hod. v Pohostinství, zajistit
občerstvení a program
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 9.3.2016

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 9.3.2016
Sejmuto: 24.3.2016

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Dvořák M.

