Č.j.: OBHE 93/2020

Zasedání OZ dne 6.3.2020 č.2/2020
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Kalousek T, Harapát R., Šeda J., Šafářová P., Doskočil Z.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni: Vítek J.
Ověřovatelé zápisu: Kalousek T., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Dopravní automobil pro JSDH Hejnice
3. Oprava místní komunikace 9c na Křižánky
4. MÚ Žamberk – odbor regionálního rozvoje a územního plánování
5. MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství
6. Katastrální úřad pro Pardubický kraj
7. Městský úřad Ústí nad Orlicí – stavební úřad
8. Energomontáže Votroubek s.r.o.
9. Dětské hřiště
10. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Dopravní automobil pro JSDH Hejnice:
- ZO na základě zprávy výběrové komise o posouzení hodnocení nabídek rozhodlo o
nejvýhodnější nabídce od firmy Auto Trutnov s.r.o.
- ZO pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Oprava místní komunikace 9c na Křižánky:
- Zastupitelstvo obce Hejnice schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci na akci „Oprava
místní komunikace 9c na Křižánky” dále složení komise pro otevírání obálek a hodnotící
komisi ve složení: Josef Franc, Harapát Ladislav, Šafářová Pavlína a seznam dodavatelů
k oslovení pro veřejnou zakázku malého rozsahu
- otevření a hodnocení výběrovou komisí se bude konat 30.3.2020 v 17:00 hod
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MÚ Žamberk – odbor regionálního rozvoje a územního plánování:
- oznámení 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů a výzva k potvrzení
správnosti a aktuálnosti poskytnutých údajů o území.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství:
- vydání rozhodnutí v pochybnostech o příslušnosti pozemku k pozemkům zemědělského
půdního fondu. Část pozemku parc. č. 43/1 není součástí pozemku zemědělského půdního
fondu.
- rozhodnutí o souhlasu s odnětím půdy ze ZPF parc. č. 603/1, účel odnětí - jedná se o místní
komunikaci – náprava stávajícího stavu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Katastrální úřad pro Pardubický kraj:
- oznámení o doplnění pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem do katastrální
mapy
- oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému
nahlédnutí, a to ve dnech od 14.4.2020 do 26.4.2020, vždy v pracovní den od 18:00 do 19:00
hod. a 27.4.2020 od 13:00 do 17: hod, kdy zde bude přítomen pracovník katastrálního úřadu
- informace o vyznačení plomby na základě smlouvy o zřízení věcného břemene na parc. č.
727/3,300, 2/1 a 3222 v k.ú. Hejnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Městský úřad Ústí nad Orlicí – stavební úřad:
- oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 4 územního plánu České Libchavy
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Energomontáže Votroubek s.r.o.:
- žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Dětské hřiště:
- z oslovených subjektů na podání nabídky na výstavbu dětského hřiště vybrána firma p.
Smitky, dojde k upřesnění vizualizace umístění herních prvků a podepsáním smlouvy o dílo
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Různé:
- HZS – pozvánka na odbornou přípravu strojníků a následné zrušení tohoto školení z důvodu
zamezení šíření nebezpečné choroby
- podat žádost na MAS Orlicko na rozšíření hasičárny
- Setkání důchodců se bude konat 28.3.2020 ve 14:00 hod v pohostinství
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 9.3.2020
Zapsala: K. Plíhalová
Vyvěšeno: 9.3.2020

starosta: Harapát L.
Sejmuto:

ověřil: Šafářová p., Kalousek T.
25.3.2020

