Č.j.: OBHE 274/2018

Zasedání OZ dne 07.09.2018 č. 10/2018
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Dvořák M., Vítek J.,Šafářová P., Harapátová M., Plíhal J.
Karolína Veselá - administrativní pracovnice
Omluveni: Doskočil Z.
Ověřovatelé zápisu: Šafářová P., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. Městský úřad Žamberk – Stavební úřad
3. Volby
4. Státní pozemkový úřad Ústí nad Orlicí
5. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
6. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
7. Okresní správa sociálního zabezpečení
8. Katastr nemovitostí
9. Orlicko
10. Místní program obnovy venkova obce Hejnice na rok 2019
11. Pozemky
12. Veřejné osvětlení
13. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Městský úřad Žamberk – Stavební úřad:
- předložena pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby části RD č.p. 37 A. Sklenář
- vydáno rozhodnutí souhlasu se stavbou mostku – Dvořákovi
- přijato usnesení o přerušení prací na stavbě RD parc. č. 48/2 a následně dodáno oznámení
zahájení řízení o dodatečném povolení stavby – Dvořákovi
- předloženo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby RD - Janeba
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Volby:
- informace k volbám do zastupitelstva obce a registraci kandidátních listin podaných v obci
- celkem bylo podáno 13 kandidátek
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Státní pozemkový úřad Ústí nad Orlicí:
- předložena informace o nedostatku finančních prostředků na realizace ze zdrojů EU – na
výstavbu polních cest v rámci pozemkových úprav v roce 2018 a 2019
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
- seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, v naší obci se jedná o
parc. č. 1223
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR:
- byla provedena kontrola zdravotního stavu 5 kusů jírovců u hřbitova. Zdravotní stav 4
stromů je dobrý, 5 strom je silně narušený a je nutné buď prořezat korunu, anebo úplně
pokácet.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Okresní správa sociálního zabezpečení:
- dne 28.8.2018 proběhla kontrola OSSZ. Nebyly zjištěny nedostatky.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Katastr nemovitostí:
- podepsána darovací smlouva od p. Janebové z Letohradu na převod parc. č. 51/2 o výměře
80m3 v k. ú. Hejnice na obec Hejnice a následně byl podán návrh obci na vklad do katastru
nemovitostí.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Orlicko:
- předložena smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku na Malé památky Orlicka –
oprava hřbitovní zdi. Celková hodnota opravy činní 57.998,-. Dotace od sdružení obcí Orlicka
je ve výši 40.000,- Kč a 17 998,- Kč uhradí obec.
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Místní program obnovy venkova obce Hejnice na rok 2019:
- zastupitelstvo schvaluje podat žádost z programu obnovy venkova na rok 2019 na výměnu
oken v pohostinství, sále a hasičské zbrojnici a venkovní vchodové dveře do objektu
pohostinství v celkové hodnotě 500.000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Pozemky:
- na základě vyhlášeného záměru obce schválen prodej pozemku p. č. 3325 o výměře 1548 m3
za částku 60 Kč/m3. Za účelem výstavby RD, jediným zájemcem byl pan Š. Velič.
- ZO pověřuje starostu přípravou a podepsáním kupní smlouvy a smlouvy o zřízení
předkupního práva věcného na uvedený pozemek.
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Veřejné osvětlení
- v pondělí zahájeny práce na rekonstrukci a výstavbu VO - dolní konec kolem potoka
vybranou firmou TS Žamberk s.r.o. a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Různé:
- přijata stížnost na rušení denního a nočního klidu – štěkot psů u p. Langra bude řešeno na
místě samém s vlastníkem psů o sjednání nápravy
- žádost o zábradlí na mostek č. p. 26 – neschváleno
- žádost o vodovodní přípojku na pozemek p. č. 3193 - obec zjistí možnosti vybudování
vodovodní přípojky na uvedený pozemek a částečně se bude podílet na její výstavbě
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 10.9.2018
Zapsala: Veselá K.
Vyvěšeno: 10.9.2018
Sejmuto: 26.9.2018

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Dvořák M.

