Č.j.: OBHE 255/2016

Zasedání ZO dne 7.10.2016 č. 8/2016
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Šafářová P., Dvořák M., Harapátová M., Plíhal J., Vítek J.,
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: Doskočil Z.
Ověřovatelé zápisu: Harapátová M., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. RO č.5, RO č.6
3. Vyhlášení záměru
4. MÚ Ústí nad Orlicí
5. Orlicko
6. ČEZ
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. Rozpočtové opatření č.5:
- Volby do zastupitelstva kraje a do Senátu PČR
Příjmy
+ 31 900,- Kč
Výdaje
+ 31 900,- Kč
Rozpočtové opatření č.6:
- Oprava mostku
Výdaje 2219
6121
Výdaje 2219
5171

- 200 000,- Kč
+ 200 000,- Kč

- Stavební úpravy OÚ
Výdaje 3639
Výdaje 3639

- 330 000,- Kč
+ 330 000,- Kč

5171
6121

-Stavební úpravy sociálního zařízení v Pohostinství
Výdaje 6171
5171
- 20 000,- Kč
Výdaje 3639
6121
+ 20 000,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2016: příjmy
2 503 400,- Kč
výdaje
3 203 400,- Kč
financování 700 000,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Vyhlášení záměru obce Hejnice:
- na směnu pozemků dle přiloženého Geometrického plánu č.1259/95
Pozemek parcela č.3301/2 o výměře 532 m2 za
Pozemek parcela č.3295/2 o výměře 532 m2 v k.ú.Hejnice u Žamberka
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MÚ Ústí nad Orlicí:
- Rozhodnutí na povolení o uzavření železničních přejezdů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Orlicko:
- informace ke Správní radě z 20.9.2016
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ČEZ:
- žádost o zveřejnění Upozornění k odstranění a okleštění stromoví v termínu do 15.11.2016
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MŠ Hejnice:
- žádost o poskytnutí půjčky, žádosti bude vyhověno po zjištění všech potřebných formalit
k uvedenému projektu Šablony pro MŠ v rámci výzvy č.22-OP VVV
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Různé:
- Pohostinství- podána Výpověď z nájmu místního Pohostinství u Lucerny ke dni 30.11.2016,
žadatelka L.Sklenářová, po ústním jednání se starostou je žadatelka ochotna provozovat
Pohostinství i po uvedeném dni výpovědi, pokud se nepodaří do uvedeného termínu zajistit
jiného provozovatele Pohostinství, obec vyhlásí záměr na pronájem uvedeného Pohostinství
u Lucerny
- SDH- do konce roku 2016 provést zateplení garáží v Hasičské zbrojnici, zajistí sbor sám,
obec dodá materiál
- Křížánky- oprava místní komunikace v úseku v blízkosti vzrostlého lesa, kde byla kořeny
stromů poškozena vozovka, opravy provede fi TS Žamberk do konce roku 2016
- Energetické štítky obecních budov- objednat na budovu MŠ Hejnice a Pohostinství včetně
sálu OÚ
- Stavební úpravy kanceláří a soc. zázemí na OÚ Hejnice- dokončeno včetně dámských
WC v Pohostinství
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 13.10.2016

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

13.10.2016
28.10.2016

starosta: Harapát L.

ověřil: Harapátová M., Dvořák M.

