Č.j.: OBHE 198/2020

Zasedání OZ dne 26.6.2020 č.6/2020
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Kalousek T, Šeda J., Šafářová P., Doskočil Z., Vítek J.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni: Harapát R.
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Účetní závěrka obce za rok 2019
3. Závěrečné účty obce a vodovodu za rok 2019
4. Orlicko
5. Pozemky
6. Městský úřad Žamberk
7. MAS ORLICKO, z.s.
8. Pardubický kraj
9. Nákup materiálu na opravu lávky u obchodu
10. Pojištění majetku obce
11. MŠ
12. Příležitostná činnost
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Účetní závěrka obce za rok 2019:
- obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, Zprávy o provedení
finančních kontrol, Zprávu o přezkumu hospodaření a Inventarizační zápis za rok 2019, viz
Protokol o schválení účetní závěrky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Závěrečné účty obce a vodovodu za rok 2019:
Závěrečný účet obce za rok 2019:
příjmy celkem
4 212 233,22 Kč
výdaje celkem
3 795 989,83 Kč
saldo
- 416 243,39 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
Závěrečný účet Skupinového vodovodu Hejnice – Česká Rybná za rok 2019:
příjmy celkem
540 119,- Kč
výdaje celkem
554 952,23 Kč
saldo
- 14 833,23 Kč
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Orlicko:
- Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty obce o schválení „Závěrečného
účtu svazku Sdružení obcí Orlicko za rok 2019“ bez výhrad valnou hromadou svazku
konanou dne 23.6.2020
- nabídka na zapojení se do projektu na protipovodňová opatření – pouze v případě zapojení
většího počtu obcí svazku
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Pozemky:
- na základě vyhlášeného záměru obce ze dne 5.6.2020 je schválen prodej pozemku p. č.
794/2 o výměře 121 m2 o pozemek se přihlásil p. Harapát R. ZO schvaluje prodej za částku 60
Kč/m2. Za účelem narovnání právnických vztahů po provedené digitalizaci obce. ZO pověřuje
starostu přípravou a podepsáním kupní smlouvy, kde bude uvedeno že náklady spojené
s prodejem a zápisem do katastru nemovitostí hradí kupující.
- vyhlášení záměru obce o odprodej pozemku p.č. 727/9 v k.ú Hejnice o výměře 32 m2
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Městský úřad Žamberk:
- vyrozumění o možnosti uplatit nárok na náhradu škody na poškozeném vzrostlém stromu a
louce po dopravní nehodě
- závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku v rámci záměru Stezka
kolem potoka na dolním konci obce
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MAS ORLICKO, z.s.:
- informace o vybrání projektu Přístavba požární zbrojnice k podpoře – v nejbližší době
vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Pardubický kraj:
- odeslána žádost o dotaci na věcné vybavení zásahové jednotky SDH – zásahová obuv
v počtu 6 ks
- smlouva o poskytnutí individuální investiční účelové dotace na nový dopravní automobil pro
jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 300 000,- Kč. ZO pověřuje
starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Nákup materiálu na opravu lávky u obchodu:
- dle doložené kupní smlouvy u zavřené mezi obci a poskytovatelem p. Harapátem
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Pojištění majetku obce:
- přepočítat stávající pojistnou smlouvu od Kooperativa pojišťovna a posoudit ji s návrhem
pojištění od Generali Česká Pojišťovna a popřípadě smlouvu prodloužit

- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. MŠ:
- informace o uzavření školky v době letních prázdnin od 7.7.2020 do 17.8.2020
- nabídka na čištění odpadního systému v budově MŠ od firmy Bioenzym Petr Mrázek s.r.o.
je v plné kompetenci ředitelky, která dostává prostředky na provoz MŠ od OÚ
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Příležitostná činnost:
- Příležitostná činnost při údržbě zeleně a drobných opravách obecního mobiliáře pro dva
brigádníky
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 29.6.2020
Zapsala: K. Plíhalová

Vyvěšeno:
Sejmuto:

29.6.2020
15.7.2020

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

