Zasedání OZ dne 23.9.2011 č. 10/2011
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Samek P., Šafářová P., Jansová L., Ing.Tolášová P.,
Doskočil Z., Vítek J.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Vítek J.

Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 23.9.2011
Termínovaný vklad k 23.9.2011

1 532 691,- Kč
168 930,83 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Místní POV pro rok 2012-2016:
- vypracován a vyvěšen na Úřední desce obce, a je nutné ho přiložit k žádosti o dotaci z POV
pro rok 2012
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. FÚ v Žamberku:
- přefinancování obce z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob a výnosu daně z příjmů
fyzických osob“ o 1 227,84 Kč
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Kompletní pozemkové úpravy:
- jednání v terénu- odsouhlasování hranic po obvodu obce s vlastníky pozemků proběhly
20.-21.9.2011
- ke konci roku bude svolána Pozemkovým úřadem veřejná schůze, kde budou občané
seznámeni s touto akcí a dostanou informace o dalším postupu a průběhu úprav od ředitelky
Pozemkového úřadu Ing.H. Jeníčkové
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Rozšíření veřejného osvětlení ke hřbitovu a rekonstrukce veřejného osvětlení na dolní
konec obce:
- rozšíření veřejného osvětlení ke hřbitovu- podána žádost o kolaudační souhlas, závěrečná
prohlídka stavby proběhne 4.10.11 v 8.45 h.
- rekonstrukce veřejného osvětlení na dolní konec obce- probíhá výměna světel, nátěry a nová
elektrovýzbroj stožárů
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. MAS Orlicko:
- žádost na „Rekonstrukci místní komunikace na horní konec obce“ prošla administrativní
kontrolou bez výhrad a postupuje dále k hodnotící komisi, která provede bodové ohodnocení
dle stanovených preferenčních kritérií
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Orlicko:
- seznámení s průběžným čerpání rozpočtu sdružení k srpnu 2011
- OZ bere na vědomí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Vodovodní přípojka ke hřbitovu:
- provést přeložku vodovodní přípojky pro zalévání hřbitova z důvodu zasahování do stavební
parcely, poté provést její zakreslení do plánů obce
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Osečení příkopů podél hlavní silnice:
- provedeno
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Úspora v cenách nákupu el. energie pro obecní objekty-vodovod, MŠ:
- využít bezplatné konzultace pracovníkem, který zpracovává analýzy úspor při nákupu
energie
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 26.9.2011

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 26.9.2011
Sejmuto: 11.10.2011

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Doskočil Z.

