Č.j.: OBHE 388/2020

Zasedání OZ dne 4.12.2020 č.12/2020
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Doskočil Z., Šafářová P., Šeda J., Harapát R., Vítek J., Kalousek T.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Nařízení obce č. 1
3. Inventarizace majetku
4. Pozemky
5. Návrh Rozpočtu obce na rok 2021
6. Návrh Rozpočtu vodovodu na rok 2021
7. Místní program obnovy venkova obce Hejnice na rok 2021
8. Záměr obce na pronájem bytu
8. Záměr obce na pronájem bytu
9. MÚ Žamberk
10. Pardubický kraj – finanční odbor
11. Cesta na Křížánky
12. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Nařízení obce č. 1:
- vydán plán zimní údržby komunikací a chodníků na rok 2020 - 2021
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Inventarizace majetku:
- příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2020, plán inventur, proškolení zaměstnanců
a inventarizačních komisí
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Pozemky:
- na základě vyhlášeného záměru obce ze dne 6.11.2020 je schválen prodej pozemku p. č.
60/3 o výměře 124 m2 o pozemek se přihlásil p. Prokopec 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.
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Návrh Rozpočtu obce na rok 2021:

Příjmy
2 793 900,- Kč
Výdaje
5 961 550,- Kč
Financování 3 167 650,-Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Návrh Rozpočtu vodovodu na rok 2021:
Příjmy 536 000,- Kč
Výdaje 536 000,- Kč
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Místní program obnovy venkova obce Hejnice na rok 2021:
- zastupitelstvo schvaluje podat žádost z programu obnovy venkova na rok 2021 cesta na
horní konec obce od čp. 29 k čp. 78 v celkové hodnotě 500 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Záměr obce na pronájem bytu:
- obec Hejnice vyhlašuje Záměr na pronájem obecního bytu – bytovou jednotku 3+1 v prvním
patře nadzemního podlaží budovy Pohostinství čp. 52. Od 1. 2. 2021, zájemci o pronájem se
mohou přihlásit pouze písemně na Obecním úřadě Hejnice do termínu 28. 12. 2020
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. MÚ Žamberk:
- informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na stavbu Víceúčelové hřiště 15x30m
Hejnice
- oznámení o zahájení správního řízení – odnětí pozemku č. 3074 v k.ú. Hejnice z PZF pro
stavbu Víceúčelové hřiště 15x30m Hejnice
- oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Žampach
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Pardubický kraj – finanční odbor:
- Informace o rozpočtu na rok 2021
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Cesta na Křížánka:
- zajistit vypracování a odeslání Závěrečné zprávy na akci cesta na Křizánky
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Různé:
- Mobilní rozhlas – informace občanům budou sděleny na veřejném zasedání zastupitelstva
- ČNB – informace o průběhu roční uzávěrky 2020/2021, platební příkazy předložit
nejpozději 30.12.2020
- Kaple – žádost o sanaci dřevěné konstrukce uvnitř svatostánku – napadeno červotočem
- ČEZ – oznámení o rekonstrukci nízkého vedení v osadě Křížánky v letech 2024 a 2025
- Lávka – dokončena nová lávka před obchodem
- Vítání občánku proběhne v sobotu 19.12.2020 v 10 hodin

- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 7.12.2020
Zapsala: K. Plíhalová

Vyvěšeno:
Sejmuto:

7.12.2020
23.12.2020

starosta: Harapát L.

ověřil: Vítek J., Šafářová P.

