Zasedání OZ dne 7.12.2012 č. 12/2012
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 5
Harapát L., Samek P., Šafářová P., Ing.Tolášová P., Jansová L.,
Vítek J.,
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: Jansová L., Doskočil Z.
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 2.11.12
spořící učet k 31.10.12

327 852,32
1 510 026,77

Kč
Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. FÚ v Žamberku:
- přefinancování obce z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob a výnosu daně z příjmů
fyzických osob“ o 28 104,17 Kč a 17 479,71 Kč
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Město Žamberk:
- podepsání Dohody, kterou se ruší dohoda o poskytnutí finančních prostředků na žáky
dojíždějících do ZŠ Žamberk dnem 31.12.12
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rozpočtové opatření č.6:
- Rekonstrukce místní komunikace 8c
Výdaje §
§
§
§
§
§
§
§
§
§

2212
3111
3392
3612
3631
3639
3639
3745
3745
2212

pol
pol
pol
pol
pol
pol
pol
pol
pol
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5171
5171
6130
5169
5171
5139
5171
5139
5171
6121

- 350 000,- Kč
- 20 000,- Kč
- 50 000,- Kč
- 35 000,- Kč
- 10 000,- Kč
- 30 000,- Kč
- 100 000,- Kč
- 10 000,- Kč
- 10 000,- Kč
+ 615 000,- Kč

Rozpočtové opatření č.7:
Oprava střechy hasičské zbrojnice čp.12
Příjmy
Výdaje §

5512

pol
pol

1355
5171

Celkový rozpočet pro rok 2012: příjmy
výdaje

+ 80 000,- Kč
+ 80 000,- Kč
2 786 721,-Kč
2 786 721,-Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. KÚ Pardubice, Finanční odbor:
- informace k přípravě rozpočtu na 2013- do rozpočtu obcí bude zahrnut pouze příspěvek na
výkon státní správy, příspěvek na školství je nově zahrnut pro zřizovatelské obce do příjmů
z daní
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Rozpočet obce na rok 2013:
- předložen návrh k vyvěšení
Příjmy 1 869 400,- Kč
Výdaje 1 869 400,- Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Rozpočet vodovodu na rok 2013:
- předložen návrh k vyvěšení
Příjmy 444 020,- Kč
Výdaje 444 020,- Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. MÚ, Stavební úřad:
- vydané Rozhodnutí spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby a Oznámení zahájení
řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením- modernizace mléčné farmy- přístavba
dojírny s čekárnou, stavba stáje pro dojnice a ustájení telat v areálu Hejnice na stavebních
parcelách č. 88, 108, 109 a na pozemcích parc.č.575/20, 575/44, 575/25 a 575/43 v k.ú.
Hejnice u Žamberka, žadatel Podchlumí, a.s., Česká Rybná
- Závěrečná kontrolní prohlídka stavby- stavební úpravy a přístavba RD č.p. 1 – 2.NP na
stavební parcele č. 5 a na pozemku parc.č. 594/1, v k.ú. Hejnice u Žamberka, žadatel M.
Marek, Hejnice čp.85 proběhla 7.12 v 10 hod.
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Územní plán obce na pořízení změny ÚP č.1:
- MÚ Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování- předložené Stanovisko
pořizovatele k návrhu na pořízení změny č.1 ÚP Hejnice,
- OZ schvaluje návrhy dle stanoviska pořizovatele, které budou zařazeny do změny č. 1 ÚP
Hejnice u navrhovatelů: Luboš a Dagmar Honskusovi, Hejnice 83, pozemek č.153/1, Michal
Kulhavý, Hejnice 19, pozemek č.192, 227/7, Václav Kulhavý a Danuše Kulhavá, Hejnice 19,
pozemek č. 227/2, Věra Procházková, Hejnice 2, pozemek č. 409/8, František Plíhal, Pionýrů
1074, Žamberk, pozemek č. 254/4, 255/1 a 250/6, Obec Hejnice, pozemek č. 474, 472, 430 a
63/1 v k.ú.Hejnice
- OZ neschvaluje návrhy dle stanoviska pořizovatele, které nebudou zařazeny do změny č. 1
ÚP Hejnice u navrhovatelů: Michal Kulhavý, Hejnice 19, pozemek č.193/1, Milan Stehlík,
Pionýrů 1341, Žamberk, pozemek č.598/1, 586/5 a 750/2 v k.ú.Hejnice

- oslovena firma projektová kancelář Tipos, ÚO s žádostí na zpracování změny č.1, ÚP
Hejnice, tato firma již zpracovávala ÚP Hejnice, od této firmy byla předložena cenová
nabídka na zpracování změny č.1 ÚP Hejnice za cenu 22 970,-Kč, na základě předložené
nabídky bude s touto firmou sepsána smlouva o dílo
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Odpady:
- podepsání Dodatku ke smlouvě o vývozu kontejnerů a odběru separovaných surovin na
odvoz skla, plastů a tetrapacků- změna spočívá v navýšení ceny za dopravu 20,-Kč s firmou
Jaromír Plundra, Žamberk
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Komplexní pozemkové úpravy:
- 10. a 11.12 proběhne na OÚ Hejnice ústní jednání s vlastníky pozemků k odsouhlasení
vlastnických nárokových listů
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Hasiči:
- podat žádost o poskytnutí dotace na věcné vybavení jednotky v termínu do 31.12.12
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 10.12.2012

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

10.12.2012
27.12.2012

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

