Č.j.: OBHE 132/2020

Zasedání OZ dne 17.4.2020 č.3/2020
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Kalousek T, Harapát R., Šeda J., Šafářová P., Doskočil Z., Vítek J.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Oprava místní komunikace 9c na Křižánky
3. Orlicko
4. MAS ORLICKO
5. Česká školní inspekce
6. Katastrální úřad pro Pardubický kraj
7. Městský úřad Žamberk – stavební úřad
8. Městský úřad Žamberk – odbor správní a dopravy
9. Kompetence starosty
10. Stezka na dolní konec obce
11. COVID-19
12. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Oprava místní komunikace 9c na Křižánky:
- Zastupitelstvo obce Hejnice schvaluje vítězem veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava
místní komunikace 9c na Křižánky" společnost JD Dlouhý s.r.o., Vračovice 41, 566 01
Vračovice - Orlov; IČO: 27500403 a pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o dílo dle
předloženého návrhu.
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Orlicko:
- dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvků
-ZO pověřuje starostu podepsáním dodatku
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MAS ORLICKO:
-ZO schvaluje zařazení správního územní obce Hejnice do území působnosti MAS ORLICKO
z.s. a území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD”)
MAS ORLICKO na období 2021-2027
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Česká školní inspekce:
- předložena inspekční zpráva při kontrole v MŠ
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Katastrální úřad pro Pardubický kraj:
- změna k vyložení obnoveného katastrálního aparátu k veřejnému nahlédnutí, a to pouze na
webových stránkách katastrálního úřadu z důvodu pandemie COVID-19
- Informace o vyznačení plomby a vyrozumění o provedených vkladech – věcné břemeno p.
Janeba a p. Velič
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Městský úřad Žamberk – stavební úřad:
- vydán kolaudační souhlas ke stavbě na parc. 149/4 – knn, p. Fischer
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Městský úřad Žamberk – odbor správní a dopravy:
- rozhodnutí o povolení uzavírky silnice II/311 v k.ú. Bystřec v místě železničního přejezdu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Kompetence starosty:
- vzhledem k pandemii COVID-19 ZO pověřuje starostu k provádění rozpočtových změn do
výše 100.000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Stezka na dolní konec obce:
- dokončena projektová dokumentace, vyplacena záloha 20.000,- Kč, nyní probíhají úřední
vyjádření k projektové dokumentaci, tak aby mohla být podána na stavební úřad
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. COVID-19:
- v první fázi byly rozděleny mezi obyvatele ušité roušky cca 90 ks převážně pro důchodce a
starší občany, většina občanů si ochranné prostředky zajistila sama
- bylo dodáno 13l dezinfekčního roztoku z Pardubického kraje, který byl využit pro potřeby
obchodu, OÚ a HZS
- dále bylo zakoupeno 100l dezinfekčního roztoku Anticovid-19 společně se sdružením obcí
Orlicka a bylo rozděleno do domácností. Do každé domácnosti po 1l.
- znovu otevření MŠ je na zřizovateli, což je obec. V této věci bude jednáno s ředitelkou MŠ,
aby kontaktovala rodiče a zjistila počet zájemců o znovuotevření MŠ
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Různé:
- Pardubický kraj – finanční odbor – ověření způsobu složení kauce při vydávání povolení
k umístění herního prostoru
- Pardubický kraj – odbor soc. věcí – žádost o spolupráci při sběru dat o počtu opatrovanců
veřejných opatrovníků
- podána informace o podání žádosti o dotaci na rozšíření požární zbrojnice – vše proběhlo v
termínu
- údržba vodárny – došlo k poruše ovládání spínání čerpadla, které se podařilo dát do
původního stavu po 6týdenní poruše. Systém pracoval na ruční ovládání a poté pouze na
spínání čerpadla spínacími hodinami. Dnes už je vše v pořádku.
- opravit el. energii v kolně na odpadky – zajistí Z. Doskočil
- úklid pokáceného stromu na obecním pozemku zajistí starosta
- vyklizení prostoru za skladovákem u kontejneru na bioodpad tak, aby se tam nechala
odstavovat obecní technika – zajistí J. Vítek
- dokoupit květinovou výsadbu do břehu potoka vedle trafostanice – zajistí P. Šafářová a L.
Harapát
- vyčištění břehu před obchodem bude zajištěno brigádnickou činností
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 17.4.2020
Zapsala: K. Plíhalová

Vyvěšeno:
Sejmuto:

17.4.2020
3.5.2020

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová p., Vítek J.

