Zasedání OZ dne 12.9.2012 č. 9/2012
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Samek P., Šafářová P., Doskočil Z., Ing.Tolášová P., Jansová L.,
Vítek J.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.

Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 12.9.12
spořící učet k 12.9.12

222 510,33 Kč
1 508 564,34 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Územní plán obce:
- zastupitelstvo obce Hejnice dle ustanovení § 6 odst. 5 stavebního zákona schvaluje pořízení
změny č. 1 územního plánu Hejnice
- zastupitelstvo obce Hejnice po projednání schvaluje dle ustanovení § 6 odst. 6 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"),
žádost obce Hejnice o pořízení změny č. 1 územního plánu Hejnice Městským úřadem
v Žamberku - úřadem územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.
- zastupitelstvo obce po projednání určuje p.Harapáta Ladislava, starostu obce Hejnice, aby
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon"), spolupracoval s pořizovatelem při:
1. zpracování návrhu zadání změny územního plánu Hejnice, dle ustanovení § 47 odst. 1
a 4 stavebního zákona,
2. vyhodnocení výsledků projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách
uplatněných k návrhu změny územního plánu, dle ustanovení § 53 odst. 1
stavebního zákona.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočtové opatření č.3:
- snížení příspěvku na provoz prodejny čp. 81 a navýšení výdajů na rekonstrukci střechy
hasičské zbrojnice čp.12
Výdaje § 2141
pol.
5212
- 34 000,- Kč
§ 3639
pol
5171
+ 34 000,- Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.MÚ, Stavební úřad:
- vydané Sdělení k dokončení odstraňování stavby výmlatové kolny na stavební parcele č. 108
v k.ú. Hejnice u Žamberka, žadatel Podchlumí, a.s., Česká Rybná
- vydaný Územní souhlas k umístění stavby „kolna na nářadí“ na pozemku parc.č. 10/1 v k.ú.
Hejnice u Žamberka, žadatel František Janeba, Hejnice 11
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Nákup rotační sekačky za traktor:
- podepsání Kupní smlouvy s TS Žamberk s.r.o. o zakoupení sekačky ZTR 165 za traktor
dvoububnová v ceně 15 000,-Kč včetně DPH
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Žádost o povolení ke kácení stromů:
- žadatel Rejentová Lenka, Hejnice 53, jedná se o 1 břízu, o 1 jasan a náletové rostliny na
parcele č.13/1 v k.ú. Hejnice u Žamberka z důvodu ohrožování budov sousedů, žádosti se
vyhovuje
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. POV pro rok 2013:
- podat žádost o dotaci z POV do 30.9.12 na „Rekonstrukci chodníku na Pustinu, 2.etapa“,
přibližná cena 400 000,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Připomínka k jízdnímu řádu:
- opakovaně docházelo ke zpožďování školního autobusu, který přepravoval děti z Hejnic
do České Rybné, odeslána připomínka ke zjednání nápravy na Pardubický kraj Ing.Královi
a proběhlo jednání s ředitelem ČSAD ÚO p.Klapkou, byla přislíbena náprava
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Příprava obecní techniky na zimní údržbu komunikací:
- provést opravu posypového stroje, radlice na sníh, výměna ostří, u traktoru řazení předního
náhonu
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Údržba obecního lesa:
- provést čištění v lese a připravit dřevo na sál
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Údržba obecních travních ploch:
- zajistit jejich poslední osečení před zimou včetně cesty na Křížánky
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 13.9.2012

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

13.9.2012
28.9.2012

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

