Zasedání OZ dne 5.10.2012 č. 10/2012
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Samek P., Šafářová P., Ing.Tolášová P., Jansová L.,
Vítek J.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: Doskočil Z.
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.

Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 5.10.12
spořící učet k 5.1012

296 000,57 Kč
1 510 026,77 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č.4:
- úhrada výdajů pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje
příjmy
§
pol.
4111
+ 23 000,- Kč
výdaje
§ 6115
pol
+ 23 000,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2012: příjmy
výdaje

2 040 700,-Kč
2 040 700,-Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Žamberk, finanční odbor:
- seznam žáků k odsouhlasení s trvalým pobytem v obci Hejnice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MÚ Žamberk, odbor životního prostředí a zem.:
- Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce- vyjádření
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. FÚ v Žamberku:
- přefinancování obce z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob a výnosu daně z příjmů
fyzických osob“ o 77 700,- Kč a 56 955,60 Kč
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ČEZ Distribuční služby, s.r.o:
- výzva ke kácení a okleštění stromoví z důvodu zabezpečení provozu rozvodného zařízení
a zajištění všem spolehlivé dodávky elektřiny- v termínu do 15.11.12
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Předběžný audit obce i vodovodu za rok 2012:
- proběhl 26.9.12 od 8 hod., u obce i vodovodu nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. POV pro rok 2013:
- podaná žádost o dotaci z POV na „Rekonstrukci chodníku na Pustinu, 2.etapa“, dořešit
převod potřebného pozemku parc. č.833/5 v k.ú. Hejnice u Žamberka na tuto akci dle
geometrického plánu z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Oprava překopů na obecní cestě od Pohostinství k Plíhalovým, čp.78, cesta na hřbitov
a vjezd k řadovkám:
- celková výměra oprav 60 m2, tyto práce by měla provést firma Dotastav Morava, Olomouc
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Cesta na Křížánky:
- došlo k proplacení škodné události na cestě na Křížánky, ke které došlo při svozu dřeva
těžkým nákladním autem ve výši 11 700,-Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 10.10.2012

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 10.10.2012
Sejmuto: 26.10.2012

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

