Zasedání OZ dne 3.6.2011 č. 6/2011
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát Lad., Samek P., Doskočil Z., Vítek J., Ing.Tolášová P.,
Šafářová P., Jansová L.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Doskočil Z.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 1.6.2011
Termínovaný vklad k 1.6.2011

1 377 016,60 Kč
168 878,35 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č.2:
- Neinvestiční dotace z Pardubického kraje na provoz prodejny čp.81
Příjmy
pol. 4122
+ 18 000,- Kč
Výdaje § 2141
pol. 5212
+ 18 000,- Kč
Rozpočtové opatření č.3:
- Investiční dotace z Pardubického kraje na rekonstrukci veřejného osvětlení
Příjmy
pol. 4222
+ 120 000,- Kč
Výdaje
§
pol.
+ 120 000,- Kč

Celkový rozpočet pro rok 2011: příjmy
výdaje

1 998 065,- Kč
1 998 065,- Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Kompletní pozemkové úpravy:
- informace o plánovaném zaměřování pozemků v k.ú. Hejnice, Pozemkovým úřadem ÚO
bude přibližně v srpnu 2011 svolána veřejná schůze pro občany ohledně pozemkových úprav
a seznámení s dalšími kroky
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- Oznámení o zahájení stavebního řízení a Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na
stavbu „modernizace objektu kravína-stavební úpravy kravína typu K96 v areálu Hejnice“ na
st.parcele č.90 a pozemcích č.575/41, 575/40 a 575/20 v k.ú.Hejnice- žadatel Podchlumí a.s.
ČR
- Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení na stavbu „rozšíření veřejného
osvětlení ke hřbitovu“ na pozemcích č.41/1, 794, 189/1, 189/4, 187/2 a 188/2 v k.ú. Hejnicežadatel Obec Hejnice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Osekávání obecních travnatých ploch v okolí obecních komunikací:
- provede Správa a údržba silnic cestmistrovství Žamberk v týdnu od 6.-11.6.2011
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Vybudování pískoviště a malého dětského koutku u obchodu a oprava 3 ks veřejných
laviček: sloužící pro veřejnost
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Informace k plánované optimalizaci dopravy v Pardubickém kraji:
- plánovaná změna jízdních řádů zapojení integrovaného systému, změna jízdních řádů pro
autobusy i vlaky, v některých případech rušení vlakových spojů a nahrazení autobusovými
spoji, bude jednáno s jednotlivými zástupci obcí a spádových oblastí
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Informace o podnikatelském záměru vybudovat v prostorách bývalých vinařských závodů
v Žamberku Domov pro seniory s kapacitou cca 100 lůžek, z toho některá lůžka
s nadstandardním vybavením
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 6.6.2011

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 6.6.2011
Sejmuto: 21.6.2011

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Doskočil Z.

