Č.j.: OBHE 197/2022

Zasedání OZ dne 27.6.2022 č.6/2022
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 2021
3. MŠ
4. Závěrečné účty obce a vodovodu za rok 2021
5. Rozpočtové výhledy obce + vodovodu na 2023-2025
6. Orlicko
7. Městský úřad Žamberk
8. Uzavírka silnice I/14 Potštejn
9. Revitalizace obecní nádrže
10. Technicko-ekonomická studie Hejnice – nakládání se splaškovými odpadními
vodami
11. 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 2021:
- obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, Zprávy o provedení
finančních kontrol, Zprávu o přezkumu hospodaření a Inventarizační zápis za rok 2021, viz
Protokol o schválení účetní závěrky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MŠ:
- informace ke kontrole hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hejnice
- účetní závěrka MŠ Hejnice za rok 2021 obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz
zisku a ztrát, Přílohu, Kontrolu hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hejnice a
Inventarizační zápis za rok 2021. Byl schválen přebytkový výsledek hospodaření 82 096,46
Kč. Z toho je rozděleno do fondu odměn v částce 12 820,- Kč a rezervního fondu v částce
69 276,46 Kč, viz Protokol o schválení účetní závěrky.
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Závěrečné účty obce a vodovodu za rok 2021:
Závěrečný účet obce za rok 2021:
příjmy celkem
5 686 201,96 Kč
výdaje celkem
7 394 044,95 Kč
saldo
- 1 707 842,99 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy

Závěrečný účet Skupinového vodovodu Hejnice – Česká Rybná za rok 2021:
příjmy celkem
547 943,- Kč
výdaje celkem 784 414,82 Kč
saldo
-236 471,82 Kč
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Rozpočtové výhledy obce + vodovodu na 2023-2025:
Rozpočtový výhled obce na 2023-2025:
2023: Příjmy 3 888 300,- Kč
2024: Příjmy 3 947 500,- Kč
Výdaje 3 537 000,- Kč
Výdaje 3 826 000,- Kč
Saldo
351 300,- Kč
Saldo
121 500,- Kč
2025: Příjmy 4 108 700,- Kč
Výdaje 4 061 000,- Kč
Saldo
47 700,- Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
Rozpočtový výhled vodovodu na 2023-2025:
2023: Příjmy 656 000,- Kč
2024: Příjmy 706 000,- Kč
Výdaje 656 000,- Kč
Výdaje 706 000,- Kč
2025: Příjmy 736 000,- Kč
Výdaje 736 000,- Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Orlicko:
- Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty obce o schválení „Závěrečného
účtu svazku Sdružení obcí Orlicko za rok 2021“ bez výhrad na valné hromadě konané dne
21.6.2022
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Městský úřad Žamberk:
- územní rozhodnutí o umístění stavby – Terénní úpravy-stavba vodního biotopu na pozemku
parc. č. 3282 v k.ú. Hejnice – manž. Kleinerovi
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Uzavírka silnice I/14 Potštejn:
- 21.6. proběhlo jednání o uzavírce silnice I/14 v obci Potštejn, veškerá doprava od Hradce
Králové a Ústí nad Orlicí bude vedena obousměrně přes Helvíkovice, Žamberk,
Dlouhoňovice, Hejnice a České Libchavy a zpět na silnici I/14. Plánovaná uzavírka začne
18.7.2022 a je rozdělena na 3. etapy. Předpokládané datum ukončení uzavírky je stanoveno na
27.11.2022 podle postupu prací může být termín ukončení kratší.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Revitalizace obecní nádrže:
- předložena studie revitalizace obecní nádrže od spol. AXIOM engineering s.r.o.
- ZO doporučuje snížení ceny za projektovou, dokumentaci popřípadě najít jiného zhotovitele
projektové dokumentace
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Technicko-ekonomická studie Hejnice – nakládání se splaškovými odpadními
vodami:
- byla dodána studie od firmy REC projekt s doporučenými možnostmi čištění odpadních vod
v obci
- rozhodnutí o schválení jaký způsob čištění splaškových odpadních vod bude pro obec
nejvýhodnější nechat pro posouzení novému zastupitelstvu po volbách
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Různé:
- EKO-KOM – informace ke změně sazebníku odměn

- 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.

