Zasedání OZ dne 27.12.2012 č. 13/2012
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Samek P., Šafářová P., Ing.Tolášová P., Vítek J., Jansová L.,
Doskočil Z.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 27.12.12
spořící učet k 27.12.12

380 932, 20
1 510 026,77

Kč
Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočet obce na rok 2013:
Příjmy + 1 869 400,-Kč
Výdaje + 1 869 400,-Kč
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočet vodovodu na rok 2013:
Příjmy + 444 020,- Kč
Výdaje + 444 020,- Kč
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Odpady:
- informace k odpadovému hospodářství
- Žádost o sproštění poplatku za odpady v r.2013- žadatelka Jirotková Lenka, Hejnice 25,
pro syna Martina, který se v obci dlouhodobě nezdržuje, žádosti se vyhovuje
- bez, výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Informace k provozu vodovodu
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Územní plán obce, změna č.1:
- předložena Smlouva o dílo č.2012-6 na pořízení změny č.1 od zhotovitele Ing.arch. Petr
Kulda- firma Tipos, ÚO v ceně 22 970,- Kč, OZ schvaluje podepsání této Smoluvy
- bez, výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. El. energie:
- cenová nabídka od dodavatele Armex na levnější odběr el. energie celkem o 7,2% oproti
dosavadní firmě Vemex Energie
- OZ schvaluje přechod k novému dodavateli el. energie pro rok 2013, veškerou potřebnou
agendu k přechodu k jinému dodavateli zajistí bezplatně firma Optimalenergy

- bez, výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Zhodnocení akcí provedených v roce 2012
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Seznámení s plánovanými akcemi pro rok 2013
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Rekonstrukce a výstavba nového chodníku na Pustinu, 2.etapa:
- byla zpracovaná projektová dokumentace firmou Ing. Jiří Poláček, Jamné n.O.,
- podaná žádost na územní souhlas na stavebním úřadě a o stavební povolení na odboru
správním a dopravy
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Pokladna obce:
- žádost o uvolnění z funkce stávajícího dlouholetého pokladníka obce p.Svobody, žádosti
vyhověno a po dohodě zajistit nového pokladníka, který by agendu převzal od 1.2.2013
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.Komplexní pozemkové úpravy:
- informace k pokračujícím pracem
- OZ bere na vědomí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 28.12.2012

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 28.12.2012
Sejmuto: 12.1.2013

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

