Zasedání OZ dne 4.10.2013 č. 11/2013
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Vítek J., Doskočil Z., Samek P., Šafářová P.,
Ing.Tolášová P., Jansová L.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Čerpání rozpočtu k 30.9.13
3. MŠ Hejnice- nákup chladících zařízení
4. MÚ Žamberk, Stavební úřad- informace
5. Komplexní pozemkové úpravy
6. Žádost o finanční příspěvek
7. Informace o sociálních službách
8. Různé
- program schválen všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 4.10.13
spořící učet k 4.10.13
účet u ČNB k 2.10.13

640 814,30 Kč
1 771 142,32 Kč
71 120,28 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Čerpání rozpočtu k 30.9.2013: dle FIN 2-12 M výkazu
skutečné příjmy 2 116 030,24 Kč
skutečné výdaje 1 496 308,53 Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MŠ Hejnice:
- nákup 2 ks chladících zařízení, typ Zanussi za celkovou cenu 12 191,-Kč, tyto zařízení
budou převedeny Darovací smlouvou do majetku MŠ Hejnice
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením pro stavbu
„sklad“ na pozemku parc.č. 577/6 v k.ú.Hejnice, žadatel KOMTEL Žamberk, spol. s.r.o.
- Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení a územní rozhodnutí o
umístění stavby pro stavbu „rodinný dům“ na pozemcích parc.č. 92(92PK) a 90 v k.ú.Hejnice,
žadatel V. Vítek, Hejnice 27
- Pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby pro část stavby „modernizace mléčné
farmy- přístavba dojírny s čekárnou, stavba stáje pro dojnice a ustájení telat v areálu Hejnice“
na stavebních parcelách č.88, 108, 109 a na pozemcích parc.č. 575/20, 575/44, 575/25 a
575/43 v k.ú.Hejnice, žadatel Podchlumí a.s., Česká Rybná
- OZ bere na vědomí a bez výhrad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Komplexní pozemkové úpravy:
- 25.9.13 proběhlo závěrečné jednání na sále OÚ Hejnice, informace včetně zápisu ze
závěrečného jednání vyvěšeny na Úřední desce OÚ Hejnice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Žádost o finanční příspěvek: pro Gymnázium Žamberk
- žádost o finanční příspěvek na pořízení nových šatních skříněk pro 3 nejmladší třídy,
schválen příspěvek ve výši 2 000,-Kč z obecního rozpočtu
- z obce navštěvuje tuto školu na tomto stupni 1 student
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Informace o sociálních službách:
- 25.9.13 proběhlo jednání na MÚ Žamberk se zástupci Pardubického kraje ke změně
financování sociálních služeb zkušebně od 1.1.14 a následovně od 1.1.15
- obce by měly do budoucna zahrnout do svých rozpočtů částky na dofinancování ztrátových
služeb, které využívají občané s trvalým pobytem v jednotlivých obcí
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Různé:
- ČEZ upozorňuje k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního
klidu do 15.listopadu tohoto roku
- OZ bere na vědomí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 9.10.2013

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 9.10.2013
Sejmuto: 24.10.2013

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

