Zasedání OZ dne 29.7.2010 č. 9/2010
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát Lad., Samek P., Krčmář H., Doskočil Z.
Vítek T., Vítek J., Jansová L.,
Vítková Š.- administrativní pracovnice

Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 28.7.2010
Termínovaný vklad k 28.7.2010

1 646 164,61 Kč
168 734,03 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Garsonka v 1.patře MŠ Hejnice čp.60:
- přidělení garsonky od 1.8.2010 novému nájemci Romanu Harapátovi, Hejnice 75
- schváleno všemi přítomnými hlasy a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Ústí nad Orlicí, Stavební úřad:
- Oznámení zahájení řízení o změně č.1 ÚP Sopotnice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Pomník Padlých v 1.Světové válce:
- realizace opravy- žádat o dotaci po vypsání dotačního programu „POV- Drobná
architektura“ pro rok 2011
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Ekola České Libchavy:
- změna svozového dne popelnic z úterý na středu od 1.8.2010 ve stejných týdnech jako
doposud, první svoz dle nového svozového plánu bude proveden dne 4.8.2010
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. KÚ Pardubice, odbor živ. prostředí a zemědělství:
- vydané Rozhodnutí – „Výstavba dvou Větrných elektráren v obci Hejnice“, vráceno znovu
na MÚ Žamberk, odbor živ. prostředí k novému projednání
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. KÚ Pardubice, odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad:
- vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru- účinnost od 10.7.2010
- odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru- účinnost od 31.7.2010
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Koordinace regionální dopravy Pardubickým krajem:
- pověřena firma OREDO, s.r.o., Za pasáží 1609, 530 02 Pardubice
- s případnými připomínkami, náměty, dotazy, apod. , týkajícími se trasování a časových
poloh spojů se obracet přímo na společnost OREDO
- OZ bere na vědomí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Hasiči:
- byla zakoupena elektrocentrála Medved 9 kw v částce 48 607,-Kč, z toho dotace
z Pardubického kraje 30 000,-Kč, bude přidělena k zásahové jednotce SDH Hejnice
- podat žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na věcné vybavení v roce 2010
v termínu do 30.9. 2010
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Rozpočtové opatření č. 6:
- neinvestiční náklady na provoz šk. jídelny MŠ Hejnice poskytnuté od obce Česká Rybná
v roce 2010
příjmy:
výdaje:

§ 3111
§ 3392

pol. 4121
pol. 5331
pol.6130

Celkový rozpočet pro rok 2010:

+ 3 000,- Kč
+ 20 000,-Kč
- 17 000,-Kč
příjmy + 2 058 908,-Kč
výdaje + 2 058 908,-Kč

- schváleno všemi přítomnými hlasy a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Pohostinství:
- zajistit opravu odpadů WC – zajistí Samek, Vítek
- schváleno všemi přítomnými hlasy a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Komplexní rekonstrukce chodníků:
- vydaný Souhlas s provedením stavby – odbor správní a dopravy
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Byt v Pohostinství:
- provedena rekonstrukce komínu na připojení krbových kamen
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Obecní komunikace:
- provedena oprava asfaltovým frézinkem: cesty Křížánky /úsek salaš – Prachařovi/, cesty
k čp. 26, most u čp. 27,
- schváleno všemi přítomnými hlasy a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Vesnické hry bez katastru: konané dne 7.8.2010 v Sopotnici od 13 hod., zajistit účast 5-ti
členných družstev za hasiče a obec, informovat občany rozhlasem, aby podpořili svá družstva
účasti na této akci
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 2.8.2010
Zapsala: Vítková Š.
starosta: Harapát L.
ověřil: Samek P., Vítek J.
Vyvěšeno: 2.8.2010
Sejmuto: 17.8.2010

