Zasedání OZ dne 3.12.2010 č. 13/2010
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát Lad., Samek P., Doskočil Z., Vítek J., Ing.Tolášová P., Šafářová P.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: Jansová L.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 1.12.2010
Termínovaný vklad k 1.10.2010

1 274 676,81 Kč
168 793,07 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č.10:
- Neinvestiční dotace na úhradu-příprava a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Příjmy:
Výdaje: § 6149

pol. 4111

Celkový rozpočet pro rok 2010:

+ 1 750,- Kč
+ 1 750,-Kč
příjmy
výdaje

2 119 758,-Kč
2 119 758,-Kč

- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Návrh Rozpočtu na rok 2011:
- příjmy 1 858 910,-Kč
- výdaje 1 858 910,-Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. KÚ Pardubice, Finanční odbor:
- Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 28.1.2011 od 8 hod.
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48, 564 01 Žamberk:
- žádost o finanční příspěvek na zakoupení vybavení učeben, přispět částkou 2 000,-Kč na 1
studenta, tzn. celkem 4 000,- Kč
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Nákup pozemků od Podchlumí a.s.,Česká Rybná:
- jedná se o pozemek č.591/1, 592/1, 593, 586/1, 585 v k.ú. Hejnice o celkové výměře
5 024 m2 za dohodnutou cenu 15 000,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Žádost o vyjádření k oplocení pozemků č.586/5, 750/2, 598/1 v k.ú. Hejnice, žadatel
p.Stehlík M., Žamberk:
- bez námitek

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Ekola České Libchavy:
- podepsání Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek
komunálního odpadu pro rok 2011
- podepsání Dodatku č.8 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu
z odpadových nádob pro rok 2011
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Beta CZ Česká Třebová s.r.o.:
- žádost o vydání vyjádření a souhlasu s trasou vedení NN projekt akce: „Hejnice, Podchlumí,
a.s., VN 361-vdNN“
- bez námitek
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. MÚ Žamberk, Odbor správní a dopravy:
- vydané Usnesení o přerušení o nařízení odstranění dřevěné lávky pro pěší s oboustranným
zábradlím s napojením na stávající místní komunikaci na pozemcích č. 43/1, 43/2, 42, 727/2
v k.ú. Hejnice
- vydané Oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Lávka přes Libchavský
potok“ na pozemcích č. 43/1, 43/2, 42, 727/2 v k.ú. Hejnice
- vydané Rozhodnutí na dodatečné povolení stavby „Lávka přes Libchavský potok“ na
pozemcích č. 43/1, 43/2, 42, 727/2 v k.ú. Hejnice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. MÚ Žamberk, odbor živ. prostředí a zemědělství:
- vydané Rozhodnutí pro žadatele p.Stehlíka M., Žamberk na trvalé odnětí pro akci „Změna
druhu pozemku“ pozemek č.575/48 v k.ú. Hejnice- pozemek určený k plnění funkcí lesa,
předepsání poplatku za trvalé odnětí
- vydané Rozhodnutí na souhlas s umístěním a povolením stavby, která by mohla snížit nebo
změnit krajinný ráz pro stavbu- „ Výstavba 2 větrných elektráren na pozemku parc. č. 577/1
v k.ú. Hejnice u Žamberka“
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- vydaný Územní souhlas na „modernizaci mléčné farmy-přístavba dojírny s čekárnou, stavba
stáje a ustájenítelat 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
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Nákup autonabíječky 12-24 V: se zvýšeným napětím pro startování pro potřeby obecní
techniky
- OZ bere na vědomí a bez výhrad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Finanční limit pro nákupy operativního materiálu pro starostu bez schválení
zastupitelstva:
- stanovuje se ve výši 5 000,-Kč
- schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Přidělené úkoly pro členy zastupitelstva:
- kulturní akce, jubilea- p.Šafářová P., p.Harapát L.
- elektřina v obci: p.Doskočil Z.
- drobné práce, strojní vybavení a technika: p.Vítek J.
- SDH: p.Samek, drobné práce
- administrativní činnost: Ing.Tolášová P.
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Dohody o provedení práce: vystavovat v čisté mzdě v limitu 50 - 70 ,-Kč
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Vlek za traktor: opětovně jednat s Podchlumí a.s. o odprodeji nepotřebného vleku 7 t
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Ústní stížnost na volně pobíhající psy v obci:
- upozornit písemně majitele volně pobíhajících psů po komunikacích na jejich zabezpečení
tak, aby neobtěžovali ostatní občany, kteří se pohybují po těchto komunikacích
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Obecně závazná vyhláška č.1/2010, o místním poplatku ze psů:
-vypracována podle novely daňového řádu, s účinností od 1.1.2011
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Obecně závazná vyhláška č.1/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů:
-vypracována podle novely daňového řádu, s účinností od 1.1.2011
- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 10.12.2010
Zapsala: Vítková Š.
Vyvěšeno: 10.12.2010
Sejmuto:
27.12. 2010

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Doskočil Z.

