Č.j.: OBHE 417/2020

Zasedání OZ dne 30.12.2020 č.13/2020
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Kalousek T, Vítek J., Harapát R., Doskočil Z., Šafářová P., Šeda J.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Rozpočet obce na rok 2021
3. Rozpočet vodovodu na rok 2021
4. Shrnutí akcí v roce 2020
5. Informace k poplatkům na rok 2021
6. Informace k provozu vodovodu v roce 2020
7. Dílčí audity
8. Pronájem bytové jednotky 3+1 nad pohostinstvím č.p. 52
9. Závazné ukazatele
10. VPP – Úřad práce
11. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočet obce na rok 2021:
Příjmy:
2 793 900,- Kč
Výdaje:
5 961 550,- Kč
Financování:
3 167 650,- Kč (úspory z minulých let)
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočet vodovodu na rok 2021:
Příjmy 536 000,- Kč
Výdaje 536 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Shrnutí akcí v roce 2020:
- výčet akcí provedených v roce 2020 včetně jejich nákladů a seznámení s plánovanými
akcemi na rok 2021
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Informace k poplatkům na rok 2021:
- poplatek odpady - zůstává nezměněn dle stávající vyhlášky
- poplatek za psy – zůstává nezměněn dle stávající vyhlášky

- poplatky možno uhradit od 1.1.2021 do 31.3.2021 v úředních hodinách v kanceláři OÚ, kde
občané obdrží i známku na vývoz popelnice na rok 2021
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Informace k provozu vodovodu v roce 2020:
- informace o činnosti vodovodu a o kvalitě vody v odebraných vzorcích
- cena vodného pro rok 2021 zůstává 17 Kč za m3
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Dílčí audity:
- proběhly dne 22.12.2020
- audit obce - závěr - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- audit vodovodu - závěr - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Pronájem bytové jednotky 3+1 nad pohostinstvím č.p. 52:
- předložena jedna žádost o pronájem bytu, nájemce se rozhodne po prohlídce bytu
- v případě zájmu ZO pověřuje starostu podepsáním nájemní smlouvy
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Závazné ukazatele:
- závazné ukazatele na provoz MŠ Hejnice jsou schváleny v rozpočtu obce ve výši 260 000,Kč
- závazné ukazatele pro provoz místního obchodu č.p.81 jsou schváleny v rozpočtu obce ve
výši 84 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. VPP - Úřad práce:
- podaní žádosti na Úřad práce o možnost umístění jednoho pracovníka na VPP
- v případě kladného vyřízení žádosti ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy s Úřadem
práce
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Různé:
- Finanční úřad pro Pardubický kraj – informace k podávání přiznání k dani z nemovitých
věcí v roce 2021
- Tříkrálová sbírka – informace o možnostech sbírky a online sbírce
- Město Žamberk – pozvánka na pietní akt u příležitosti 73. výročí tragického konce
paraskupiny BARIUM v Žamberku
- Informace z Pardubického kraje – žádosti o dotace pro podporu JSDH prozatím nezasílat
z důvodu neschváleného rozpočtu kraje
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 2.1.2020

Zapsala: K. Plíhalová
Vyvěšeno: 4.1.2021
Sejmuto: 20.1.2021

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová p., Vítek J.

