Č.j.: OBHE 67/2019

Zasedání OZ dne 1.3.2019 č.2/2019
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 5
Harapát L., Kalousek T, Vítek J., Šeda J., Šafářová P.
Karolína Veselá - administrativní pracovnice
Omluveni: Harapát R.
Neomluveni: Doskočil Z.
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. RO č.1
3. MŠ Hejnice
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
5. Pozemky
6. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
7. Katastrální úřad pro Pardubický kraj
8. Městský úřad Žamberk
9. Městský úřad Žamberk – Stavební úřad
10. Energomontáže Votroubek s.r.o.
11. Výměna oken na sále OÚ a pohostinství č. p. 52
12. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č. 1:
- Na projekt: S asistentem pomáháme dětem název projektu dle MS2014+:1
Příjmy

4116
4116
výdaje 3111 5331
3111 5331

+ 301 179,65 Kč
+ 53 149,35 Kč
+ 301 179,65 Kč
+ 53 149,35 Kč

Celkový rozpočet pro rok 2019: příjmy
3 248 829,- Kč
výdaje
4 057 479,- Kč
financování 808 650,- Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MŠ Hejnice:
- změna závazných ukazatelů č. 1 pro rok 2019 navýšení o + 354 329 Kč, celkový převod
Závazných ukazatelů pro rok 2019 se stanovuje na 604 329,- Kč z důvodu přidělené dotace na
projekt: S asistentem pomáháme dětem název projektu dle MS2014+:1
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019:
- vydána Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Hejnice
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Pozemky:
- na základě vyhlášeného záměru obce schválen prodej pozemku p. č. 149/4 o výměře 728 m2
za částku 60 Kč/m2. Za účelem výstavby RD, jediným zájemcem byly manželé Fischer.
- ZO pověřuje starostu přípravou a podepsáním kupní smlouvy a smlouvy o zřízení
předkupního práva věcného na uvedený pozemek.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
- aktualizovaná tabulka k 1.2.2019 o nemovitých věcech s nedostatečně identifikovaným
vlastníkem, které se nacházejí na území naší obce. Jedná se o parc. výměr 1223 m2.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Katastrální úřad pro Pardubický kraj:
- oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Městský úřad Žamberk:
- oznámení o zahájení řízení o změně územního plánu č. 2 Česká Rybná
- oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Dlouhoňovice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Městský úřad Žamberk – Stavební úřad:
- vyjádření ke stavbě - Oprava márnice na hřbitově v Hejnicích – není požadováno stavební
povolení ani ohlášení, vyjádření bylo nutno doložit k podané žádosti o dotaci
- vydán kolaudační souhlas ke stavbě – Hejnice-lokalita U potoka, prodloužení veřejného
osvětlení
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Energomontáže Votroubek s.r.o.:
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě na
parcele 3325 – knn,nn. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
- žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – umístění
inženýrských sítí v silničním pozemku.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Výměna oken na sále OÚ a pohostinství č.p. 52:
- byly osloveny tři firmy, které předložily cenové nabídky. Společnost Stavona, spol. s r.o.
v celkové hodnotě s DPH 549 176,74 Kč, dále firma DOPOS Přelouč s.r.o v celkové hodnotě
594 006,00 Kč s DPH a firma VEKA – Bezdíček Robert v celkové hodnotě 573 052,37 Kč s
DPH
- ZO vybralo společnost Stavona, spol. s r.o. 561 14 České Libchavy, která předložila
nejvýhodnější cenovou nabídku a pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o dílo.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Různé:
- KB – zjistili jsme informace o možnosti zhodnocení části financí ze spořicího účtu do
krátkodobého fondu Amundi CR, který nám byl nabídnut Komerční banka, a.s. kde máme
finanční prostředky
- MAS Orlicko – nabídka možností dotačních titulů pro rok 2020
- Autobusová zastávka – obec zakoupí materiál a vlastní výrobu zastávky zajistí místní truhlář
- Diakonie Broumov – na konci dubna 2019 se uskuteční sběr ošacení a bude zažádáno o
umístění kontejneru na ošacení od uvedené firmy
- Sloupy el. vedení – od pondělí 4.3.2019 začnou probíhat práce na rekonstrukci nízkého
napětí, tyto práce zajišťuje společnost K energo s.r.o. Lanškroun. Po obci se bude pohybovat
jejich technika, včetně pracovníků.
- možnost vykoupení pozemků na opravu a výstavbu komunikace
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 4. 3. 2019
Zapsala: K. Veselá
Vyvěšeno: 4. 3. 2019
Sejmuto: 20. 3. 2019

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová p., Vítek J.

