Zasedání OZ dne 4.7.2013 č. 7/2013
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Vítek J., Doskočil Z., Samek P., Šafářová P., Jansová L.,
Ing.Tolášová P
Omluveni: Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 4.7.13
spořící učet k 4.7.13

877 831,37 Kč
1 765 815,24 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rekonstrukce chodníku na Pustinu, 2.etapa:
- stavební práce dokončeny, stavba předána
- podepsání Dodatku č.1- navýšení ceny díla o 29 949,02 Kč z důvodu prodloužení zatrubnění
+ odvodnění u Zářeckých, které bylo v havarijním stavu a opravy vjezdu k řadovkám,
celková cena 479 429,75 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Žamberk, Odbor správní a dopravy:
- prohlídka stavby před vydáním kolaudačního rozhodnutí „stavba chodníku podél silnice
II/312 v k.ú.Hejnice u Žamberka“ konaná dne 8.7.13 od 9 hod.
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MÚ Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a ÚP:
- schválené zadání změny č.1 Územního plánu Hejnice předáno Ing. Arch.Kuldovi, ÚO
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hosp. a správních agend:
- z naší strany vydaný souhlas k uzavírce silnice III/31014 v Českých Libchavách a následně
z MÚ Ústí nad Orlicí vydané Rozhodnutí o povolení této uzavírky
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. KÚ Pardubického kraje, odd. krizového řízení:
- vrácení podepsané Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na požární techniku
ve výši 15 000,-Kč na nákup plovoucího čerpadla pro zásahovou jednotku
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Mateřská škola Hejnice:
- informace o uzavření školy od 8.7 do 16.8.13- letní prázdniny
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. EKO-KOM:
- podepsat Smlouvu o výpůjčce na nádoby na tříděný odpad- 1 ks kontejner bílé sklo a 1 ks
kontejner na papír, tato výpůjčka je bezplatná
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Povodně 2013:
- schválený příspěvek 6 500,-Kč z finančního rozpočtu obce na pomoc při obnově chodu obce
po povodni byl převeden na účet obce Běchary u Kopidlna ve Královehradeckém kraji, tato
obec je přibližně velká jako obec Hejnice
- z obce Běchary doručeno poděkování a poslání reklamních darů, finanční příspěvek obec
použila na nákup odvlhčovače
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Orlicko:
- podepsání Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Sdružení obcí Orlicko
v roce 2013 na 16.ročník Her bez katastru v Hejnicích ve výši 5 000,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Svazek obcí Podchlumí:
- k zániku svazku dojde pravděpodobně ke konci roku 2013, proto si obec musí založit nové
internetové stránky, na dosavadní stránky, které provozuje firma Antee platí 3 měsíční
výpovědní lhůta
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Internetové stránky obce:
- předloženy dvě nabídky na zpracování internetových stránek obce- první nabídka od firmy Antee- jednodušší web, zřízení 10 000,-Kč
+ měsíční paušál 200,-Kč, pokročilý web 16 000,-Kč + měsíční paušál 300,-Kč
- druhá nabídka od p.Hofmana z Klášterce n.O., zřízení webu 7 000,- Kč
+ měsíční paušál 83,-Kč
- byla vybrána druhá nabídka od p. Hofmana
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Navázání družebních vztahů mezi městem Hejnice u Liberce a naší obcí:
- setkání zástupců města Hejnice při příležitosti cyklistického výletu a našich zástupců je
naplánováno na 25.7.13 v Pohostinství u Lucerny
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Garsonka v 1.patře MŠ:
- ke konci letošního roku dojde k jejímu uvolnění stávajícími nájemníky, nabídka na možnost
odkoupení vybavení, které je zabudováno na míru v tomto bytě za 60% z pořizovací ceny což
je částka 34 313,-Kč
- schváleno hlasy pro 6 : proti 0 : se zdržel 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Komplexní pozemkové úpravy:
- doručena mapa se soupisem nových pozemků- návrh č.2, do této mapy možno nahlédnout
v úředních hodinách na OÚ Hejnice do 31.7.13
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 12.7.2013

Zapsala: Ing.Tolášová P.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

12.7.2013
29.7.2013

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

