Č.j.: OBHE 1/2017

Zasedání ZO dne 28.12.2016 č. 11/2016
Přítomni: počet přítomných členů ZO: 7
Harapát L., Šafářová P., Dvořák M., Harapátová M., Plíhal J., Vítek J.,
Doskočil Z.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Harapátová M., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. Shrnutí akcí v roce 2016
3. Rozpočet obce na rok 2017
4. Rozpočet vodovodu na rok 2017
5. Informace k poplatkům na rok 2017
6. Informace k provozu vodovodu v roce 2016
7. Diskuze
- schváleno všemi přítomnými hlasy.
Usnesení:
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Shrnutí akcí v roce 2016:
- výčet akcí provedených v roce 2016 včetně jejich nákladů a seznámení s plánovanými
akcemi na rok 2017
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočet obce na rok 2017:
Příjmy:
2 387 500,- Kč
Výdaje:
3 427 500,- Kč
Financování:
800 000,- Kč (úspory z minulých let)
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rozpočet vodovodu na rok 2017:
Příjmy:
574 000,- Kč
Výdaje:
574 000,- Kč
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Informace k poplatkům na rok 2017:
- poplatek odpady- zůstává nezměněn dle platné vyhlášky
- poplatek za psy- zůstává nezměněn dle platné vyhlášky

- poplatky možno uhradit od 1.1 do 31.3.2017 v úředních hodinách v kanceláři OÚ, kde
občané obdrží i známku na vývoz popelnice na rok 2017
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Informace k provozu vodovodu v roce 2016:
- informace pro občany
- ZO bere na vědomí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Diskuze:
- zimní údržba po obci- návrhy udržovat i cestu na Písečnou, podáno vysvětlení, dle nařízení
obce č.1/2016 o zimní údržbě komunikací se uvedená komunikace udržuje pouze ke hřbitovu
- Územní plán obce- postup u změny na žádost 1 žadatele
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 3.1.2017

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 3.1.2017
Sejmuto: 18.1.2017

starosta: Harapát L.

ověřil: Harapátová M., Dvořák M.

