Zasedání OZ dne 2.7.2010 č. 8/2010
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 2.7.2010
Termínovaný vklad k 2.7.2010

1 584 835,10 Kč
168 720,91 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č. 4:
- investiční dotace z Pardubického kraje na realizaci akce v rámci POV- komplexní
rekonstrukce chodníků
příjmy
výdaje

+ 120 000,- Kč
+ 120 000,- Kč

Rozpočtové opatření č. 5:
- neinvestiční dotace z Pardubického kraje na realizaci akce v rámci POV- provoz prodejny
čp.81
příjmy
výdaje

+ 20 000,- Kč
+ 20 000,- Kč

Celkový rozpočet pro rok 2010:

příjmy + 2 055 908,-Kč
výdaje + 2 055 908,-Kč

- schváleno všemi přítomnými hlasy a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
- informační dopis k organizační změně ÚZSVM
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí:
- jmenování komise pro zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkové úpravy v k.ú.
Hejnice u Žamberka- za naši obec byly jmenovaný starosta a místostarosta obce
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. KÚ Pardubice, odbor strategického rozvoje kraje a evr. fondů:
- Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- vydaný Územní souhlas ke stavbě „zahradní domek“ na pozemku č.930 v k.ú. Hejnice pro
uskladnění hraček a pro hry dětí na zahradě MŠ Hejnice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. KÚ Pardubice, odbor školství, kultury a tělovýchovy:
- vydané Rozhodnutí na základě žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
u MŠ Hejnice z důvodu navýšení kapacity z 20 na 23 dětí v MŠ, s účinností od 1.9.2010
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Komunální volby:
- zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích na podporu kandidatury nezávislých
kandidátů a sdružení nezávislých kandidátů a seznamu obcí, ze kterých se kandidátní listiny
pro volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 15. a 16. 10.2010 podávají registračnímu
úřadu –MÚ Ža
- kandidátní listiny se předávají na MÚ Ža do 10.8.2010 do 16 hod.
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Garsonka v 1.patře MŠ Hejnice čp.60:
- přijatá žádost o zrušení nájemní smlouvy- Lucie Plíhalová
- přijatá žádost o přidělení garsonky- Roman Harapát, Hejnice 75
- obec Hejnice Vyhlašuje záměr na pronájem garsonky od 1.8.2010
- schváleno všemi přítomnými hlasy a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Komplexní rekonstrukce chodníků:
- dle předložených cenových nabídek na komplexní rekonstrukci chodníků od firem
Vymetálek Josef Česká Rybná, Stilmat s.r.o. Žamberk, Agrostav, a,s. Žamberk byla vybrána
firma Vymetálek Josef Česká Rybná s nejnižší cenovou nabídkou na tuto akci
- schváleno všemi přítomnými hlasy a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.Byt v Pohostinství:
- předložena cenová kalkulace na rekonstrukci topení, bude oslovena další firma
- je nutno provést opravu komínu, který bude využíván na samostatné topení pro byt, bude
oslovena firma Uhrín, která tyto práce zabezpečuje kompletně s revizí komínového tělesa
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 8.7.2010
Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 8.7.2010
Sejmuto: 26.7.2010

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Vítek J.

