Č.j.: OBHE 186/2021

Zasedání OZ dne 28.6.2021 č.5/2021
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Doskočil Z., Vítek J., Šeda J., Šafářová P., Kalousek T., Harapát R.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Účetní závěrka obce za rok 2020
3. Závěrečné účty obce a vodovodu za rok 2020
4. Orlicko
5. Městský úřad Žamberk
6. Příspěvek na dofinancování rekonstrukce vodovodu
7. Sdružení místních samospráv ČR, z. s.
8. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Účetní závěrka obce za rok 2020:
- obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, Zprávy o provedení
finančních kontrol, Zprávu o přezkumu hospodaření a Inventarizační zápis za rok 2020, viz
Protokol o schválení účetní závěrky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Závěrečné účty obce a vodovodu za rok 2020:
Závěrečný účet obce za rok 2020:
příjmy celkem
6 759 757,36 Kč
výdaje celkem
6 474 944,54 Kč
saldo
- 284 812,82 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
Závěrečný účet Skupinového vodovodu Hejnice – Česká Rybná za rok 2020:
příjmy celkem
576 033,- Kč
výdaje celkem 346 900,83 Kč
saldo
-229 132,17 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 2020“ bez výhrad valnou hromadou svazku
konanou dne 15.6.2021

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Městský úřad Žamberk:
- souhlas s odstraněním stavby – část střechy nad obytnou částí RD čp. 36 – Plíhalovi
- územní souhlas – ČOV pro novostavbu RD na parcel. č. 3325 - Velič
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Příspěvek na dofinancování rekonstrukce vodovodu:
- ZO schvaluje příspěvek na dofinancování rekonstrukce radiového spojení ovládání čerpání
vody a hlídání vody v rezervátu ve výši 40% obec Hejnice a 60% obec Česká Rybná na
dofinancování částky z předložené cenové nabídky pro svazek Skupinový vodovod HejniceČeská Rybná
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Sdružení místních samospráv ČR, z. s.:
- žádost o finanční pomoc obcím zasažených vichřicí
- schválen příspěvek obce ve výši 50 000,- Kč
- ZO pověřuje starostu podepsáním Darovací smlouvy
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Různé:
- Klub RADOST – žádost o dar na využití terapeutických procedur – zamítnuto
- ČEZ – výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
- Byt nad pohostinstvím – byla přijata jedna žádost o pronájem bytu, která byla před termínem
konání ZO stažena
- nabídka na besedu "Krajinou příběhů" p. Bartoň – schváleno, domluvit termín na září
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 28.6.2021
Zapsala: K. Plíhalová
Vyvěšeno: 28.6.2021
Sejmuto: 13.7.2021

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

