Č.j.: OBHE 1/2018

Zasedání OZ dne 29.12.2017 č.13/2017
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Harapátová M., Plíhal J.,
Doskočil Z., Šafářová P.
Karolína Veselá - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. Rozpočet obce na rok 2018
3. Rozpočet vodovodu na rok 2018
4. Odměny zastupitelů
5. Shrnutí akcí v roce 2017
6. Informace k poplatkům na rok 2018
7. Informace k provozu vodovodu v roce 2017
8. Nájemce byt garsonka dolní v MŠ
9. Změna ÚP č. 2 Hejnice
10. Informace k dílčím auditům obce a vodovodu za rok 2017
11. MAS ORLICKO
12. HZS Pardubického kraje
13. Pověření starosty a místostarostky
14. Různé
15. Diskuze
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočet obce na rok 2018:
- byl navržen upravený rozpočet místo původního navrženého ze dne 8.12.2017 z důvodu
přidělené dotace a mimořádného neinvestiční příspěvku
Příjmy:
2 730 041,- Kč
Výdaje:
3 563 475,- Kč
Financování:
833 434,- Kč (úspory z minulých let)
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočet vodovodu na rok 2018:
Příjmy 576 000,- Kč
Výdaje 576 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Odměny zastupitelů:
- odměny zastupitelů pro rok 2018 zůstávají nezměněny dle ustavujícího zasedání ze dne
5.11.2014
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Shrnutí akcí v roce 2017:
- výčet akcí provedených v roce 2017 včetně jejich nákladů a seznámení s plánovanými
akcemi na rok 2018
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Informace k poplatkům na rok 2018:
- poplatek odpady - zůstává nezměněn dle platné vyhlášky
- poplatek za psy - zůstává nezměněn dle platné vyhlášky
- poplatky možno uhradit od 1.1.2018 do 31.3.2018 v úředních hodinách v kanceláři OÚ, kde
občané obdrží i známku na vývoz popelnice na rok 2018
- podepsání Dodatku č.3 ke smlouvě o vývozu kontejnerů a odběru separovaných surovin
(papír, tetrapack, plast, sklo bílé+barevné, kovy) s firmou Suroviny Plundra s.r.o., který
obsahuje upravenou odměnu za prováděnou službu pouze za odvoz a likvidace uvedených
komodit
- nový svozový den komunálního odpadu je od 1.1.2018 úterý v ranních hodinách
- EKO-KOM, a.s. – za bonusy a třídění v roce 2017 bylo obdrženo celkem 45 691,50 Kč
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Informace k provozu vodovodu v roce 2017:
- informace pro občany o činnosti vodovodu a o kvalitě vody v odebraných vzorcích
- cena vodného pro rok 2018 zůstává 17Kč za m3
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Nájemce byt garsonka dolní v MŠ:
- proběhlo losování nového nájemníka bytu garsonka dolní v budově MŠ. Nový nájemce je
Libor Plíhal
- dle evidenčního listu je měsíční předpis nájemného 1.645,- Kč
- ZO pověřuje starostu podepsáním nájemní smlouvy od 1.1.2018
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Změna ÚP č. 2 Hejnice:
- změna územního plánu je schválena
- žadatelé o změnu uhradili 23 280,- Kč a 10 000,- Kč uhradila obec celková hodnota
územního plánu je 33 280,- Kč
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Dílčí audit obce a vodovodu za rok 2017:
- proběhl dne 20.12.2017
- audit obce – dílčí přezkoumání - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- audit vodovodu – dílčí přezkoumání - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. MAS ORLICKO:
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí mimořádného neinvestičního
členského příspěvku (kompostéry)
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. HZS Pardubického kraje:
- provedena kontrola HZS Pardubického kraje, podány informace k této kontrole, zjištěné
nedostatky budou odstraněny v termínech uvedených v protokolu
- obec musí zajistit osobu způsobilou - preventistu požární ochrany
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Pověření starosty a místostarostky:
- ZO zplnomocňuje starostu k podepisování Dohod o provedení práce se členy zastupitelstva
- ZO zplnomocňuje místostarostku k podepisování Dohod o provedení práce pro starostu
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Různé:
- projektová dokumentace cesty přes Kučerák – doplatek projektu 91 890,- Kč
- zápis bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností
- informace k zimní údržbě silnic Pardubického kraje
- registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – výměna garážových vrat požární
zbrojnice
- žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2018 – zamítnuto z důvodu
neidentifikované osoby
- informace k Tříkrálové sbírce která proběhne 6.1.2018
- informace k vykradení pokladny vodovodu – v šetření PČR
- GDPR – Ochrana osobních údajů – tato věc je zpracována společně se svazkem obcí Orlicko
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Diskuze:
- připomínka k vítání občánků – možnosti finančního příspěvku pro novorozence
- připomínka k nové bytové výstavbě – vybudování příjezdové komunikace ve vlastnictví
obce
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
V Hejnicích dne 3. 1. 2018
Zapsala: K. Veselá
Vyvěšeno: 3. 1. 2018
Sejmuto: 19. 1. 2018

starosta: Harapát L.

ověřil: Vítek J., Dvořák M.

