Zasedání OZ dne 1.9.2011 č. 9/2011
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát Lad., Samek P., Šafářová P., Jansová L., Ing.Tolášová P.,
Doskočil Z.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: Vítek J.
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Doskočil Z.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 1.9.2011
Termínovaný vklad k 1.9.2011

1 563 440,37 Kč
168 920,99 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Aktualizace autobusových jízdních řádů:
- dne 29.8.11 proběhlo jednání k připravovaným novým jízdním řádům platným od
11.12.2011
- odeslat připomínky k těmto novým jízdním řádům: chybí spoj v 7.13 h pro děti z Hejnic,
které navštěvují ZŠ Česká Rybná a spoje v 6.29 h a 14.58 h pro děti z České Rybné, které
navštěvují MŠ Hejnice
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství:
- vydané Opatření obecné povahy- stanovení ochranného pásma I.stupně – vodního zdroje
podzemní vody
Stavební úřad:
- vydaná Územně plánovací informace a Souhlas s provedením ohlášené stavby na stavbu
„rodinný dům“ na pozemku parc.č. 187/2 v k.ú. Hejnice- žadatatelé R.Harapát, Hejnice 75
a M.Vacková, Červená 32
- vydaný Souhlas s provedením ohlášené stavby- „elektropřípojka NN“ na pozemcích parc.
č. 575/44 a 575/20 v k.ú. Hejnice- žadatel Podchlumí a.s., Česká Rybná
- vydaný Územní souhlas na stavbu „přeložka trafostanice TS 1038“ na pozemcích parc.
č. 576, 575/26 (PK 575/1), 575/25 a 575/44 v k.ú.Hejnice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Výměna oken v MŠ:
- o možnosti získání dotace na tuto akci proběhlo jednání na KÚ Pardubice
- objednat žaluzie do oken v kuchyni a herně v počtu 11 ks a protihmyzovou síťku 1 ks
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Místní POV: platné do 2011
- vypracovat nové na období od 2012 do 2015 a přiložit k žádosti o dotaci pro rok 2012 do
30.9.11
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. POV pro rok 2012:
- podat žádost o dotaci z POV do 30.9.11 na „Rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice“
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MAS Orlicko:
- podaná žádost na „Rekonstrukci místní komunikace na horní konec obce“- doplnění
chybějících údajů a žádost postupuje dále k hodnotící komisi
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Rozšíření veřejného osvětlení ke hřbitovu a rekonstrukce veřejného osvětlení na dolní
konec obce:
- podepsání Smluv o dílo dle cenových nabídek od u firmy MATEX HK s.r.o., rozšíření
veřejného osvětlení ke hřbitovu již provedeno, podat žádost o kolaudační souhlas,
rekonstrukce veřejného osvětlení na dolní konec obce bude provedena do 30.9.11

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Hasiči:
- podat žádost o dotaci na věcné vybavení do 30.9.11
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Pořízení závěsné káry za obecní traktor: provést její opravu
- většinu prací budou provádět občané, kteří v obci vykonávají veřejnou službu
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Obecní traktor:
- provést drobné opravy a připravit na zimní údržbu komunikací včetně závěsné sněhové
radlice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Pohostinství:
- zjistit cenové nabídky od firem, které se zabývají položením podlahových krytin na výměnu
lina ve výčepu
- zajistit opravu vadné stoupačky odpadu z bytu
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 5.9.2011
Zapsala: Vítková Š.
Vyvěšeno: 5.9.2011
Sejmuto: 20.9.2011

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Doskočil Z.

