Zasedání ZO dne 1.4.2016 č. 3/2016
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Šafářová P., Harapátová M.,
Doskočil Z., Plíhal J.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Šafářová P., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. MÚ Žamberk
3. MÚ Ústí nad Orlicí
4. Městská knihovna Žamberk
5. Orlicko
6. ČEZ Distribuce
7. Úřad práce
8. Rekonstrukce komunikace od mostu u hlavní silnice ke hřbitovu
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- Územní souhlas a a zahájení stavebního řízení na stavbu „přístavba
přístřešku k RD čp.30“ na pozemcích parc.č. st.62 a 3281 v k.ú.Hejnice, žadatel M.Vaňous,
Hejnice 30
- odbor obrany a kriz. řízení- dne 31.3.2016 proběhla Prověrka vyrozumění, jedná se o
kontrolu telefonního spojení s vybranými subjekty v případě krizové situace
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend:
- Oznámení o zahájení řízení pro uzavírku silnice II/360 v místech železničního přejezdu
P5200 na Lanšperku od 21.4.2016 do 24.4.2016, dne 13.5.2016 do 17.5.2016, dne 29.5.2016
a od 10.6.2016 do 17.6.2016, objízdná trasa bude vedena i přes obec Hejnice v uvedených
dnech
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Městská knihovna Žamberk:
- informace o nákupu knih do výměnného fondu pro knihovny malých obcí v 2015
- podepsání Veřejnoprávní smlouvy- přispět částkou 1500,-Kč, poskytované peněžní
prostředky jsou určeny na nákup literatury do výměnného fondu pro Místní lidovou knihovnu
Hejnice
- žádosti vyhověno bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Orlicko, zapojení obce do projektu Žijeme spolu:
- Zastupitelstvo obce Hejnice schvaluje zapojení obce Hejnice do spolufinancování projektu
Žijeme spolu, jehož vedoucím partnerem je Sdružení obcí Orlicko a to :
a) na spolufinancování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016
na projekt Žijeme spolu ve výši 740,-Kč
b) v případě schválení dotace na spolufinancování realizace projektu ve výši
4 871,-Kč, splatného v rovnoměrných splátkách v letech 2017-2019.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ČEZ Distribuce:
- informace k plánované rekonstrukci venkovního vedení NN v obci Hejnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Úřad práce:
- podepsání Dodatku č.1 na Veřejně prospěšné práce na prodloužení Dohody na 1 pracovníka
do 31.7.2016
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Rekonstrukce komunikace od mostu u hlavní silnice ke hřbitovu:
- předložena cenová nabídka od firmy KENVI CZ s.r.o. na částku 443 850,72 Kč s DPH,
ZO pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o dílo na tuto akci s uvedenou firmou
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Různé:
- žádost o vrácení části pozemku formou výměny za jiný pozemek- žadatel D. a L.
Honskusovi, Hejnice 83, se žadateli ústně domluven další postup v této věci
-pálení Čarodejnic a stavění máje- zajistí SDH Hejnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 8.4.2016

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 8.4.2016
Sejmuto: 23.4.2016

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Dvořák M.

