Č.j.: OBHE 70/2017

Zasedání ZO dne 3.3.2017 č. 2/2017
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Šafářová P., Harapátová M.,
Doskočil Z., Plíhal J.
Karolína Veselá: administrativní pracovnice
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Šafářová P., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. Inventarizace majetku
3. Prodej pozemku
4. Vytyčení hranic pozemků
5. Odpady, žádost o zproštění poplatku za 2017
6. Změna č. 2 ÚP Hejnice
7. Orlicko
8. Rekonstrukce OÚ Hejnice
9. Úřad práce
10. Obecní technika
11. Obecní fotograf
12. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy.
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Inventarizace majetku 2016:
- seznámení se zápisem hlavní inventarizační komise- vyřazen majetek v hodnotě 15.782,50
Kč, zrušen předpis poplatku za odpady u třech osob
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Prodej pozemku:
- ZO schvaluje prodej pozemku č. 53 o výměře 133m2 v k.ú. Hejnice u Žamberka dle
vyhlášeného záměru za cenu 17 Kč za m2 jediným žadatelům - manželé Dvořákovi, Hejnice
52, pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Vytyčení hranic pozemků:
- obecní pozemky – parc. č. 727/2 a parc. č. 52 v k.ú. Hejnice u Žamberka
- soukromé pozemky - dovytyčení hranic parc. č. 731/2 a parc. č. 58 v k.ú. Hejnice u
Žamberka k vytvoření geometrického plánu a dále k zamýšlenému odkoupení nově vytvořené
parcely
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Odpady, žádosti o zproštění poplatku za 2017:
- žádosti o zproštění poplatku na odpady pro syna M. Jirotku, Hejnice 25, který se v obci
dlouhodobě nezdržuje, žadatel L. Jirotková, Hejnice 25 a M. Zolman, Hejnice 67, který
dlouhodobě pobývá v zahraničí, žádostem se vyhovuje
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Změna č. 2 ÚP Hejnice
- občané mohou podávat návrhy na změny v územním plánu do 31.3.2017
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Orlicko:
- byla podána žádost na příspěvek na sjezd rodáků
- byla vypracována a podána žádost na garážová vrata k požární zbrojnici
- bez výhrad, ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Rekonstrukce OÚ Hejnice:
- oprava podlahy v zasedací místnosti obecního úřadu v Hejnicích. Stavební práce budou
provedeny svépomocí. Novou podlahu položí firma Podlahářství Bílek.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Úřad práce:
- podány žádosti na VPP na jednu osobu
- podána žádost na VS pro dvě osoby
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Obecní technika:
- oprava traktoru po zimní údržbě a provést novou STK
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Obecní fotograf:
- obecní fotograf a správce stránek, touto prací pověřená M. Harapátová
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Různé:
- SDH Hejnice – podána žádost o dotaci na věcné vybavení jednotky čtyřdílný hliníkový
žebřík a kalové čerpadlo

- cesta do Písečné - zkontrolovat lesní úsek této cesty kde je povrch ze štěrkodrtě, případné
poškození nahlásit na pozemkový úřad na zjednání opravy v rámci záruky a dále připomenout
dovýsatbu uhynulých stromů podle této komunikace
- cesta na Kučerák – výjezd na hlavní silnici II/312 provést vyčištění od náletových křovin
ke zlepšení rozhledových poměrů
- posezení s důchodci- domluven termín na 25.3.2017 od 14 hod. v Pohostinství, zajistit
občerstvení a program
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 7.3.2016

Zapsala: K. Veselá

Vyvěšeno: 7.3.2016
Sejmuto: 22.3.2016

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Dvořák M.

