Č.j.: OBHE 238/2019

Zasedání OZ dne 27.8.2019 č.8/2019
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Kalousek T, Vítek J., Šafářová P., Doskočil Z., Harapát R., Šeda J.
Karolína Veselá - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Pohostinství
3. K energo s.r.o. – knn
4. MÚ Žamberk – Stavební úřad
5. Krajský úřad Pardubického kraje
6. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Pohostinství:
- na základě vyhlášeného záměru o pronájem pohostinství byla předložena žádost o pronájem
nebytových prostor pohostinství p. Zdařilem. ZO schválilo uzavřít smlouvu o pronájmu
pohostinství na 1 rok a pověřuje starostu upravením a podepsáním smlouvy dále pověřuje
místostarostku p. Šafářovou provést inventarizaci pohostinství a připravit inventarizační
soupis vybavení provozovny, který bude přílohou nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se
1 (Harapát L.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. K energo s.r.o. – knn:
- předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby na parc. č. 149/4 v k.ú. Hejnice - manželé Fischer
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MÚ Žamberk – Stavební úřad:
- kolaudační souhlas ke stavbě Hejnice vývody z TS 86 rekonstrukce nn – K energo s.r.o.
Lanškroun
- společný souhlas ke stavební úpravě a nástavbě RD č.p. 61 – p. Harapát D.
- sdělení o zapsání do RUIAN č.p.82 – st. parcl. č. 129 v k.ú. Hejnice, p. Stehlíková
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Krajský úřad Pardubického kraje:
- oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce a vodovodu dne 19.12.2019 na OÚ
Hejnice v 8:00 hod.

- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Různé:
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – informace o pozemku
s neidentifikovaným vlastníkem
- Ministerstvo vnitra – formou letáku vydáno Bezpečnostní desatero
- Ministerstvo vnitra – přístupnost web. schránek, informace bude předána ředitelce MŠ
- Hřiště – domluvená konzultace o možnosti čerpání dotace na vybudování multifunkčního
hřiště
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 2.9.2019
Zapsala: Veselá K.

Vyvěšeno: 2.9.2019
Sejmuto: 18.9.2019

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

