Zasedání OZ dne 6.4.2012 č. 4/2012
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Samek P., , Jansová L., Doskočil Z., Vítek J., Šafářová P.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: Ing.Tolášová P.
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Doskočil Z.

Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 1.4.12
spořící učet k 1.4.12

540 227, 49 Kč
1 471 186,28 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Komplexní pozemkové úpravy:
- seznámení zastupitelstva s plánem společných zařízení předložený Sborem zástupců,
provedl p.Německý z Pozemkového úřadu ÚO a projektant Ing. Truhlář, který zabezpečuje
projektové práce
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Žádost o zproštění poplatku za odpady, žadatel Strnadová Růžena, Hejnice 14:
- zproštěné poplatku se jedná pro Strnadovou Ivetu, Hejnice 14 , která dlouhodobě žije
v USA, toto bylo doloženo čestným prohlášením žadatele, žádosti se vyhovuje
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Vyhlášení Humanitární sbírky použitého ošacení ve spolupráci s Diakonie Broumov:
- věci je možno nosit na OÚ Hejnice v úřední dny do 30.4.12
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Závěrečný Audit obce i vodovodu za rok 2011:
- proběhl 9.3.12 od 8 hod., u obce i vodovodu nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MŠ Hejnice:
- Audit MŠ za rok 2011 proběhl 6.3.12, závěr- v roce 2011 hospodaření skončilo
přebytkovým rozpočtem ve výši 72 743,73 Kč
- žádost o souhlas zřizovatele s převedením zisku do fondu rezerv, žádosti se vyhovuje
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Matex HK s.r.o., Hradec Králové:
- podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene, akce: Hejnice, Harapát- nové knn, nn na p.č.
41/1 a 794 v k.ú. Hejnice u Žamberka
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Ministerstvo vnitra, Registr práv a povinností:
- zaregistrování agend – Územní identifikace, Obecní zřízení, Státní pomoc při živelní či jiné
pohromě, Veřejné rozpočty, Památková péče, O integrovaném záchranném systému, Zákon
č.240/2000 Sb. o krizovém řízení, Požární ochrana, Knihovní zákon
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. MÚ Žamberk, odbor živ. prostředí a zem.:
- Výzva k vyjádření k podanému odvolání v termínu do 20.3.12 na „ Výstavba 2 větrných
elektráren na pozemku parc.č.577/1 v k.ú. Hejnice u Žamberka“- vyjádření z obce odesláno
15.3
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. KÚ Pardubice, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic:
- žádost o vyjádření k udělení licence na linku č.700 182 Žamberk-Dlouhoňovice-HejniceČeská Rybná pro firmu Josef Pinkas-Autodoprava Králíky, žádosti vyhověno
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. OREDO autobusy:
- informace ke změnám jízdních řádů platných od 1.4.12
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Český olympijský výbor, Česká obec Sokolovská:
- informace k rozdělení výtěžku z loterií a sázkových her
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Byt v Pohostinství, výměna oken:
- od firmy Stavona s.r.o., České Libchavy vypracovány 2 cenové nabídky- s komplexními
pracemi za 45 587,- a bez bouracích a zednických prací za 36 856,-Kč
- byla vybrána varianta č.2, bourací a zednické práce budou zajištěny svépomocí
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Vítání občánků:
- proběhne v sobotu 28.4.12 od 11 hod., obeslat pozvánky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Rekonstrukce místní komunikace na horní konec 8c:
- podepsání Smlouvy o dílo se STRABAG a.s. Hradec Králové
- Zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
na SZIF Hradec Králové, Dohoda bude podepsána 10.4.12
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Sjezd rodáků:
- provést úklidové a údržbářské práce na objektech- kaple, márnice, opravit zábradlí
na mostech včetně nátěrů, úprava prostranství před OÚ a Pohostinstvím
- OZ bere na vědomí a bez výhrad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Orlicko: informace z Valné hromady ze dne 3.4.12 v Králíkách
- OZ bere na vědomí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 10.4.2012

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 10.4.2012
Sejmuto:
25.4.2012

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Doskočil

