Zasedání OZ dne 27.12.2013 č. 14/2013
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Vítek J., Doskočil Z., Samek P., Šafářová P.,
Ing.Tolášová P., Jansová L.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Rozpočty obce + vodovodu na 2014,
Rozpočtové výhledy obce + vodovodu na 2015-2016
3. Odpady, žádost o zproštění poplatku za 2014
4. Informace k provozu vodovodu
5. Jízdní autobusové řády
6. Audit obce + vodovodu z 19.12.2013
7. Revokace usnesení č.2 ze zasedání ZO č.6/2013 ze dne 7.6.2013
8. Komplexní pozemkové úpravy
9. Pronájem garsonky 1.p. v MŠ Hejnice,
pronájmy obecních bytů
10.Ostatní, diskuze
- program schválen všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 27.12.13
spořící učet k 27.12.13
účet u ČNB k 16.12.13
pokladna k 27.12.13

495 909,51 Kč
2 171 142,32 Kč
141 830,78 Kč
7 065,- Kč

- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočet obce na rok 2014:
Příjmy 1 951 900,- Kč
Výdaje 1 951 900,- Kč
Rozpočtový výhled obce na 2015-2016:
2015: Příjmy 1 951 900,- Kč
Výdaje 1 951 900,- Kč

2016: Příjmy 1 927 000,- Kč
Výdaje 1 927 000,- Kč

Rozpočet vodovodu na rok 2014:
Příjmy 477 020,- Kč
Výdaje 477 020,- Kč
Rozpočtový výhled vodovodu na 2015-2016:
2015: Příjmy 477 020,- Kč
Výdaje 477 020,- Kč

2016: Příjmy 483 020,- Kč
Výdaje 483 020,- Kč

- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Odpady, žádost o zproštění poplatku za 2014:
- informace k odpadovému hospodářství a třídění odpadů

- žádost o zproštění poplatku na odpady na rok 2014 pro syna Martina Jirotku, Hejnice 25,
který se v obci dlouhodobě nezdržuje, žadatel Lenka Jirotková, Hejnice 25,
žádosti se vyhovuje
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Informace k provozu vodovodu:
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Jízdní autobusové řády:
- změna od 15.12.13
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Dílčí audit obce + vodovodu:
- proběhly 19.12.13, nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Revokace usnesení č.2 ze zasedání ZO č.6/2013 ze dne 7.6.2013:
- Závěrečný účet obce za rok 2012:
2 871 105,36 Kč
příjmy celkem
výdaje celkem
2 744 326,85 Kč
saldo
126 778,51 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
Závěrečný účet vodovodu za rok 2012:
příjmy celkem 458 916,66 Kč
výdaje celkem 416 259,40 Kč
saldo
42 657,26 Kč
- Účetní závěrka obce za rok 2012, Účetní závěrka vodovodu za rok 2012, Účetní
závěrka MŠ Hejnice za rok 2012
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Komplexní pozemkové úpravy:
- informace o současném stavu pozemkových úprav s výhledem dalšího postupu v roce 2014
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Pronájem garsonky 1.p. v MŠ Hejnice, pronájmy obecních bytů:
- pronájem garsonky- zaevidované 4 žádosti dle termínu vyhlášení záměru obce, ZO
stanovilo způsob výběru nájemce losem, všichni žadatelé se zůčatnily losování v pořadí
podle data zaevidování žádosti, garsonka připadla losem žádosti č.4- Krskové Lence, Hejnice
48, se kterou bude sepsána Smlouva o nájmu bytu
- pronájmy obecních bytů- od 1.1.2014 dojde k navýšení nájmů o investice v posledních
letech do rekonstrukce bytů, garsonka dolní
1 000,-Kč
garsonka horní
1 336,-Kč
byt v MŠ
2 120,-Kč
byt v Pohostinství 2 930,-Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Ostatní, diskuze:
- od 1.1.2014 změna webové adresy obce na www.obechejnice.cz
- ústní stížnost na překážku v chůzi po nové části chodníku na Pustinu, kterou tvoří otevřená
brána do chodníku v přítomnosti majitelky v přilehlé nemovitosti, toto bylo již ústně řešeno
s majitelkou, náprava zatím ze strany majitelky nebyla sjednána, bude řešena písemně,
popřípadě právní cestou
- informace občanům k bytové problematice a stavebním parcelám v obci
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 30.12.2013

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 30.12.2013
Sejmuto: 13.1.2014

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

