Č.j.: OBHE 286/2021

Zasedání OZ dne 1.10.2021 č.9/2021
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Doskočil Z., Vítek J., Šafářová P., Kalousek T., Šeda J.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice,
Omluveni: Harapát R.
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Městský úřad Žamberk
4. Policie ČR
5. Okresní soud v Ústí nad Orlicí
6. Mobilní rozhlas
7. EKOLA odpady
8. Pozemky
9. JD ROZHLASY s.r.o.
10. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č. 5:
- Náklady na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Převod finančních prostředků – opravy a rekonstrukce dveří bytu nad Pohostinstvím, pojištění
automobil
Příjmy:
4111
+ 31 000,- Kč
Výdaje: 6114
+ 31 000,- Kč
3612 5171
+ 50 000,- Kč
3635 5169
- 25 000,- Kč
2219 6121
- 25 000,- Kč
2141 5212
- 19 000,- Kč
6320 5163
+ 19 000,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2021: příjmy
výdaje
financování

3 244 190,45 Kč
6 411 840,45 Kč
3 167 650,- Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Městský úřad Žamberk:
- odbor správní a dopravy – Kolaudační souhlas s užíváním stavby Stezka kolem potoka na
dolním konci obce
- odbor stavebního úřadu a územního plánování – Kolaudační souhlas ke stavbě Přístavba
požární zbrojnice

- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – vypouštění odpadních vod do vod podzemních
z novostavby RD parc.č. 3280/1 k.ú. Hejnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Policie ČR:
- Upozornění na nedostatky na místní komunikaci a napojení do silnice II. třídy č.312 – bude
zajištěna náprava ze strany obce
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Okresní soud v Ústí nad Orlicí:
- Na základě usnesení soudu v Ústí nad Orlicí bylo dne 23.9.2021 bylo nařízeno vykonávat
opatrovnictví obci Hejnice p. Janóvé, která se zdržuje na katastru obce
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Mobilní rozhlas:
- návrh dodatku k objednávce o poskytování služeb komunikačního ekosystému
- ZO pověřuje starostu podepsáním dodatku
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. EKOLA odpady:
- informace z jednání na firmě EKOLA České Libchavy a podání informací k návozu
komunálního odpadu obcím do konce srpna 2021. Dojde od nového roku jak k úpravě termínů
svozů, tak i výši poplatku za skládkování. Obec je k danému měsíci na hranici povoleného
limitu 200 kg na 1 osobu na rok.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Pozemky:
- odkup pozemku od p. Fajgla parc. č. 146/3 v k.ú. Hejnice 12 m2 ,parc. č. 139/4 v k.ú.
Hejnice 219 m2 a 1/2 parc. č. 805/5 v k.ú. Hejnice 51 m2. Uvedené pozemky budou následně
ležet pod obecní komunikací.
- ZO pověřuje starostu podepsáním Kupní smlouvy a Smlouvy o zrušení věcného břemene
užívání.
- podepsána Kupní smlouva na zpětný odkup pozemku parc. č. 149/4 v k.ú. Hejnice od
manželů Fischer, peníze zaslány na účet prodávajícího.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. JD ROZHLASY s.r.o.:
- předložena cenová nabídka na doplnění bezdrátového rozhlasu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Různé:
- EKOKOM – nové standardy složení komunálních odpadů a podílů obalové složky od
1.10.2021
- Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin z důvodu stavebního záměru Modernizace silnice II/312 České Libchavy – Žamberk
- Pod Kozincem se uskuteční tradiční setkání na hranicích katastrů s obcí Písečná dne
28.10.2021 od 16:00 hod
- Vítání občánků se uskuteční v sobotu 16.10.2021 v 10:30 hod v pohostinství
- Návštěva z Hejnic u Liberce přijede 6.11.2021
- Cesta na horní konec obce – provede firma Strabag
- Uzavřena nová pojistná smlouva na automobil FORD
- Ve vodárně nainstalováno nové ovládání radiového spojení mezi vrtem a vodojemem, vše
plně automatické
- SDH – ukončena výjimka z povinnosti používání různých druhů pneumatik na hnací
nápravě, od 1.11.2021 musí být na vozidle pneumatiky radiální s označením M+S – cenová
nabídka od firmy Drtikol vybrány pneumatiky KAMA 310, montáž bude provedena
5.10.2021

V Hejnicích dne 4.10.2021
Zapsala: K. Plíhalová
Vyvěšeno: 4.10.2021
Sejmuto: 20.10.2021

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

