Zasedání OZ dne 6.1.2012 č. 1/2012
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Samek P., , Ing.Tolášová P.,
Doskočil Z., Vítek J., Jansová L.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: Šafářová P.
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Doskočil Z.

Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 6.1.12
307 101,75 Kč
spořící učet k 6.1.12
1 469 349,60 Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Inventarizace majetku: proběhla k 31.12.2011
- doplnit majetek dle zápisů Inventarizačních komisí
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Smlouvy na nájmy obecních bytů:
- podepsány se všemi nájemníky Dodatky na prodloužení doby nájmů do 31.12.2012
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rekonstrukce místní komunikace na horní konec:
- OZ schvaluje výzvu podání nabídky na Veřejnou zakázku malého rozsahu č.2012/001
na stavební práce „Hejnice- Rekonstrukce místní komunikace 8c“
- OZ schvaluje Zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku malého rozsahu č.2012/001
na stavební práce „Hejnice- Rekonstrukce místní komunikace 8c“
- OZ schvaluje seznam zájemců k oslovení k podání nabídky dle předloženého návrhu
- OZ schvaluje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisy ve složení:
Harapát L., Ing.Tolášová P., Samek P., Vítek J., Ing.Franc J.

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Kompletní pozemkové úpravy:
- Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí svolává úvodní jednání na středu 11.1.12 od 14.30 hod.
na sále OÚ
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Registr práv a povinností:
- zaregistrování agend k 3.1.2012- Místní poplatky, Stanovení stálých volebních okrsků,
Uzavírání manželství a určování otcovství
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Žádost o povolení ke kácení stromů, žadatelé Pavel a Šárka Vítkovi., Hejnice 4:
- jedná se o 4 přerostlých náletových javorů a 1 břízy na parcele č.424/2 v k.ú. Hejnice
u Žamberka z důvodu zastiňování zahrad
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Spuštění spisové služby:
- předběžně bude v 2.pol. ledna 2012, zajišťuje MÚ Žamberk
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Posezení s důchodci:
- předběžný termín na sobotu 18.2.2012 do 15 h v Pohostinství , domluvit hudbu
a občerstvení
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Nabídka na vytvoření návrhů obecního znaku a vlajky:
- od Heraldické kanceláře „Dauphin“, Stanislav Kasík, Roudnice n.L., nabídky nevyužít
- schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 10.1.2012

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 10.1.2012
Sejmuto: 25.1.2012

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Doskočil Z.

