Č.j.: OBHE 282/2019

Zasedání OZ dne 1.11.2019 č.10/2019
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Šeda J., Vítek J., Šafářová P., Doskočil Z., Harapát R.,
Karolína Veselá - administrativní pracovnice
Omluveni: Kalousek T.
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Pohostinství
4. Pardubický kraj
5. Městská úřad Ústí nad Orlicí – odbor dopravy
6. Městský úřad Žamberk – Stavební úřad
7. Výsadba stromků
8. Přístavba hasičské zbrojnice
9. Místní program obnovy venkova obce Hejnice na rok 2017-2021
10. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č. 5:
- Oprava márnice
Výdaje 3639 5171
- 130 000,- Kč
3632 5171
+ 130 000,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2019: příjmy
3 494 371,- Kč
výdaje
4 303 021,- Kč
financování 808 650,- Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Pohostinství:
- byla ukončena nájemní smlouva dohodou k 22.10.2019 na provozování pohostinství s p.
Zdařilem z důvodu nesplnění podmínek uvedených ve smlouvě o nájmu
- byla přijata žádost o provozování pohostinství U Lucerny sborem dobrovolných hasičů
Hejnice, žádosti bylo vyhověno.
- bude podepsána smlouva o nájmu na 1 rok a to od 1.11.2019 do 1.11.2020.
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o nájmu
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Pardubický kraj:
- informace o predikci daňových příjmů obci na rok 2020 k přípravě rozpočtu obce Hejnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Městská úřad Ústí nad Orlicí – odbor dopravy:
- rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice II/360 ul. Cihlářská v Ústí nad Orlicí
v termínu od 22.10.2019 do 30.10.2019
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Městský úřad Žamberk – Stavební úřad:
- kolaudační souhlas ke stavbě na parc. 3325 – knn,nn v k.ú. Hejnice – Energomontáže
Votroubek s.r.o.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Výsadba stromků:
- bude dokoupeno cca 15 ks stromků různých dřevin, které přijdou do vysadit kolem cesty na
Písečnou z důvodu obměny za uschlé nebo poškozené zvěří.
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Přístavba hasičské zbrojnice:
- byla podána žádost o územní a stavební řízení na rozšíření požární zbrojnice č.p. 12, včetně
doložení projektové dokumentace a všech příloh
- zajistit včasné vyúčtování dotace na věcné vybavení – 6 ks zásahových obleků do 5.12.2019
- dne 13.11.2019 bude podepsána smlouva na generálním ředitelství GŘ-HZS ČR v Praze na
dotaci na dopravní automobil, kde budou poskytnuty další informace v postupu výběru
dodavatele a podmínky úpravy a vybavení automobilu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Místní program obnovy venkova obce Hejnice na rok 2017-2021:
- zastupitelstvo schvaluje rozšíření místního programu obnovy venkova obce Hejnice na rok
2017 – 2021, který byl schválen na zasedání ZO č. 7/2016 dne 2.9.2016 o bod č. 16 –
Hasičská zbrojnice – rozšíření hasičské zbrojnice o přístavbu v celkové hodnotě 900 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Různé:
- HZS PCE – pozvánka na odbornou přípravu strojníků JPO 15.11.2019 – 16.11.2019 od 8:00
hod.
- Ministerstvo vnitra – dne 12.10.2019 vyhlášení státního smutku
- Ministerstvo vnitra – mimořádná odstávka systému Czech POINT od 25.10.2019 do
29.10.2019
- Ministerstvo vnitra – schválena novela zákona o místních poplatcích s účinností od 1.1.2020
- probíhá oprava objektu Márnice na hřbitově, která musí být dokončena do konce roku 2019
- pokud budou přát klimatické podmínky, bude opravena další část místní komunikace na
dolním konci obce balenou

- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 4.11.2019
Zapsala: Plíhalová K.
Vyvěšeno: 4.11.2019
Sejmuto: 20.11.2019

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

