Zasedání OZ dne 2.8.2013 č. 8/2013
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Vítek J., Doskočil Z., Samek P., Šafářová P., Jansová L.,
Ing.Tolášová P
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 1.8.13
spořící učet k 1.8.13
účet u ČNB k 31.7.13

522 982,24 Kč
1 769 594,29 Kč
29 082,53 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. MÚ Žamberk, Odbor správní a dopravy:
- po závěrečné kontrolní prohlídce stavby ze dne 8.7, která proběhla bez výhrad byl
následovně vydaný kolaudační souhlas pro stavbu „výstavba chodníku podél silnice II/312
v k.ú. Hejnice u Žamberka na pozemku parc. č.833/5 v k.ú. Hejnice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočtové opatření č.2:
- příspěvek na provoz prodejny č.p.81
§
pol.
4122
+ 41 000,- Kč
příjmy
výdaje
§ 2141
pol
5212
+ 41 000,- Kč
Rozpočtové opatření č.3:
- rekonstrukce a vybudování chodníku na Pustinu
příjmy
§
pol.
4222
výdaje
§ 2219
pol
6121

Celkový rozpočet pro rok 2013: příjmy
výdaje

+ 100 000,- Kč
+ 100 000,- Kč

2 034 600,-Kč
2 034 600,-Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Orlicko:
- Dodatek č.1 Specifikace finančních příspěvků dle čl.II Smlouvy o poskytnutí příspěvků
uzavřené mezi těmito smluvními stranami
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
- výňatek z Usnesení VH Orlicka 29/2013, konané dne 25.6.13: VH po provedení opatření k
odstranění chyb a nedostatků schvaluje Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko za rok 2012
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Orlicko za rok 2012 bez
výhrad. Pro 45 hlasů (20 obcí)
- OZ schvaluje Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Orlicko za rok 2012 bez výhrad všemi přítomnými
hlasy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. KÚ Pardubického kraje:
- informace k nové vyhlášce č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
platné od 15.7.13- nebude třeba povolení ke kácení dřevin v zahradách, naopak bude třeba
povolení ke kácení všech dřevin, které jsou součástí stromořadí
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Město Ústí nad Orlicí:
- informace k jednání dne 31.7.13 k problematice zastavování autobusových spojů na zastávce
u nemocnice ÚO
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MAS Orlicko:
- informace ke konané kontrole, která proběhne dne 12.8.13 od 15.20 hod. na již zrealizovaný
projekt v minulém roce „Rekonstrukce místní komunikace na horní konec 8c“
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. KÚ Pardubice:
- vyhlášení a zrušení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů od 26.7 do 30.7.13
- podepsání Smluv o poskytnutí dotace z POV na příspěvek na provoz prodejny č.p.81
a rekonstrukce a vybudování chodníku na Pustinu
- oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření na 19.12.13- předběžný audit obec +
vodovod a 25.4.14 závěrečný audit obec + vodovod
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- vydané územní rozhodnutí o umístění stavby a následovně stavební povolení pro stavbu
kolna na pozemku parc. č. 190/7 v k.ú. Hejnice u Žamberka, žadatel Michal Kulhavý, Hejnice
19
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Obecní garsonka:
- přijatá žádost o pronájem, bude řešeno až po uvolnění bytu stávajícím nájemníkem
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Odkoupení pozemku č.635/3 v k.ú.Hejnice:
- jedná se o pozemek u MŠ Hejnice v okolí Pomníku padlých v I. Světové válce o výměře
92 m2 za dohodnutou cenu 10,-Kč za 1 m2 s nynějším vlastníkem
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. MÚ Žamberk a MÚ ÚO, Živnostenský úřad:
- rozšíření živnostenských oprávnění pro poskytování služeb obcí, např. zemědělská,
hostinská a technická činnost od 31.7.13
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Komplexní pozemkové úpravy:
- na OÚ Hejnice proběhlo setkání se zástupci pozemkového úřadu a projektantem s vlastníky
pozemků, kteří měli připomínky k návrhu č.2, kde se společně domluvili na posledních
úpravách
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Vesnické hry bez katastru:
- konání 3.8.13 na hřišti na Pustině, probíhají dokončovací práce na organizaci této akce
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 9.8.2013

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 9.8.2013
Sejmuto:
24.8.2013

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

