Č.j.: OBHE 353/2018

Zasedání OZ dne 7.12.2018 č. 12/2018
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Harapát R., Vítek J., Šafářová P., Šeda Jan., Kalousek T., Doskočil Z.
Karolína Veselá - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Šafářová P., Vítek J.
Program:
1. Stav financí
2. Složení slibu člena zastupitelstva
3. Volba členů finančního výboru
4. Volba členů kontrolního výboru
5. Návrh Rozpočtu obce na rok 2019
6. Návrh Rozpočtu vodovodu na rok 2019
7. Rozpočtové opatření č. 10
8. Inventarizace majetku
9. MŠ Hejnice
10. Městský úřad Žamberk – stavební úřad:
11. Nařízení obce č. 1
12. Rozhodnutí o odměnách
13. Výjezdová jednotka
14. Městský úřad Žamberk – odbor regionálního rozvoje a územní plánování:
15. TS Žamberk s.r.o.
16. EKOLA České Libchavy s.r.o.
17. Sál – cena pronájmu
18. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Složení slibu člena zastupitelstva:
- člen zastupitelstva Jan Šeda složil dodatečně slib zastupitele, z důvodu nepřítomnosti na
ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 2.11.2018
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Volba členů finančního výboru:
- zastupitelstvo volí členy finančního výboru p. Honskusovou Dagmar a p. Jitku Plíhalovou
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Volba členů kontrolního výboru:
- zastupitelstvo volí členy kontrolního výboru p. Svobodová Marika a p. Marián Dvořák
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Návrh Rozpočtu obce na rok 2019:
Příjmy 2 890 000,- Kč
Výdaje 3 613 150,- Kč
Financování 723 150,-Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Návrh Rozpočtu vodovodu na rok 2019:
Příjmy 571 000,- Kč
Výdaje 571 000,- Kč
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Rozpočtové opatření č. 10:
Změna závazných ukazatelů č. 2 MŠ
Opravy komunikací
Dotace zásahové jednotky SDH nákup radiostanic
Dotace zásahové jednotky – školení, zásahy mimo katastr obce a poškozené vybavení
Nákup služeb
Zálohovací zařízení
Příjmy
4122
+ 24 000,- Kč´
4116
+ 23 780,- Kč
Výdaje 5512 5137
24 000,- Kč
5512 5019
2 400,- Kč
5512 5019
914,- Kč
5512 5156
15 953,- Kč
5512 5139
4 513,- Kč
3111 5171
- 19 501,- Kč
3111 5331
+ 19 501,- Kč
3392 6121
- 50 000,- Kč
3631 6121
- 120 000,- Kč
2212 5171
+ 120 000,- Kč
3639 5169
+ 50 000,- Kč
3612 5139
- 30 000,- Kč
6171 5137
+ 30 000,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2018: příjmy
3 138 916,60 Kč
výdaje
3 948 570,60 Kč
financování
833 434,- Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Inventarizace majetku:
- příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2018, plán inventur, proškolení zaměstnanců
a inventarizačních komisí
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. MŠ Hejnice:
- Změna závazných ukazatelů č. 2 pro rok 2018 navýšení o + 19 501,-Kč, celkový převod
Závazných ukazatelů pro rok 2018 se stanovuje na 361 650,60 Kč z důvodu nákupu povlečení
a prostěradel, dvou plotýnkového vařiče, varné konvice a vysavače
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Městský úřad Žamberk – stavební úřad:
- předložen územní souhlas na nové kabelové vedení kNN a OM - Janeba
- přijato usnesení k zastavení řízení o nařízení odstranění stavby – Dvořákovi
- vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby - Dvořákovi
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Nařízení obce č. 1:
- vydán plán zimní údržby komunikací a chodníků na rok 2018 - 2019
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Rozhodnutí o odměnách:
Zastupitelstvo obce Hejnice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty od 1.1.2019, a to takto:
Starosta
15 000,- Kč hrubého platu
- ostatní odměny zastupitelů včetně místostarostky zůstávají dle schválení na ustavujícím
zastupitelstvu z 2.11.2018
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
1 (Harapát Ladislav)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Výjezdová jednotka:
- podána informace velitele SDH o možnosti nákupu nového devítimístného dopravního
prostředku pro zásahovou jednotku
- budou zjištěny podmínky pro možnost podání žádosti o možnou dotaci v případě schválení
nákupu vozidla zastupitelstvem
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Městský úřad Žamberk – odbor regionálního rozvoje a územní plánování:
- oznámení o návrhu změny č. 2 územního plánu Česká Rybná
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. TS Žamberk s.r.o.:
- dodatek č. 2 ke smlouvě o převzetí odpadů - jedná se o likvidaci bioodpadu od občanů
- ZO pověřuje starostu podepsáním dodatku
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. EKOLA České Libchavy s.r.o.:
- dodatek č. 12 ke smlouvě na svoz a odstraňování komunálního odpadu
- ZO pověřuje starostu podepsáním dodatku
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Sál – cena pronájmu:
- od 8.12.2018 se zvyšuje cena za pronájem sálu OÚ na 1.500,- Kč za akci včetně šatny
- při pronájmu dalších prostor + 200,- za místnost

- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Různé:
- zimní údržbu komunikací bude provádět p. Vítek J. v případě nemoci starosta
- zajistit prořež větví na komunikaci na horní konec obce pod č.p. 13, dále vyřezat keře u
vjezdu k č.p. 36 a vyčistit komunikaci na Kučerák od náletových dřevin, které zasahují do
cesty – zajistí zastupitelé společně se zásahovou jednotkou SDH
- byla provedena údržba na cestě do Baní, kde byly obnoveny srážky na vodu, dále byla
opravena komunikace na Písečnou v lesním úseku
- zjistit možnosti snížení rychlosti na komunikaci od hřbitova k pohostinství, zda je možné
zde instalovat nějaké zpomalovací zařízení, které donutí projíždějící vozidla snížit rychlost –
zajistí starosta
- konání veřejného zastupitelstva bude 28.12.2018 od 18:00 hodin na sále OÚ
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 10.12.2018
Zapsala: Veselá K.
Vyvěšeno: 10.12.2018
Sejmuto: 26.12.2018

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

