Zasedání OZ dne 2.5.2014 č. 5/2014
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 5
Harapát L., Samek P., Šafářová P., Vítek J.,
Doskočil Z., Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: Ing.Tolášová P., Jansová L.
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. RO č.1 a 2
3. Smlouvy o poskytnutí dotace
4. Elektropřípojka na Pustinu
5. MÚ Žamberk, Stavební úřad
6. MÚ Ústí nad Orlicí, Stavební úřad
7. Závěrečný audit obce a vodovodu
8. Nákup PC a nového operačního programu
9. Revitalizace středu obce
10. Různé
- program schválen všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 30.4.14
spořící učet k 30.4.14
účet u ČNB k 30.4.14

496 207,27 Kč
2 557 147,14 Kč
182 233,63 Kč

- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č.1:
- Rekonstrukce chodníků, terasy a úprava zeleně kolem Pohostinství
§
pol.
4222
+ 100 000,- Kč
příjmy
výdaje
§
pol
+ 100 000,- Kč
Rozpočtové opatření č.2:
- Provoz prodejny č.p.81
příjmy
§
výdaje
§ 2141

pol.
pol

Celkový rozpočet pro rok 2014: příjmy
výdaje

4122
5212

+ 43 000,- Kč
+ 43 000,- Kč

2 094 900,-Kč
2 094 900,-Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Smlouvy o poskytnutí dotace:
- ZO pověřuje starostu obce o podepsání Smluv o poskytnutí dotace v rámci
POV Pardubického kraje, jedná se o dotace na „Rekonstrukce chodníků, terasy a úprava
zeleně kolem Pohostinství“ a „Provoz prodejny č.p.81“
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Elektropřípojka na Pustinu:
- zaplacen připojovací poplatek 12 500,-Kč
- vydáno oznámení o realizaci stavby od zhotovitele ČEZ
- vyřizují se projekt a stavební povolení
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby pro stavbu „kolna“ na pozemku
parc.č.190/7 v k.ú. Hejnice u Žamberka spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby,
žadatel M.Kulhavý, Hejnice 19
- Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu „stavební úpravy a přístavba RD čp.20“ a
Územní souhlas na přístavbu RD čp.20, na pozemcích parc. č.38 a 190/1 v k.ú. Hejnice u
Žamberka, žadatel T.Kalousek, Žamberk
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MÚ Ústí nad Orlicí, Stavební úřad:
- Oznámení zahájení řízení o změně č.2 ÚP Sopotnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Závěrečný audit obce a vodovodu:
- proběhl 25.4 od 8hod., nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Nákup PC a nového operačního programu:
- vzhledem ke stáří PC využívající účetní bude zakoupen nový PC a vzhledem k ukončení
podpory aktualizací Windows XP bude zakoupena do druhého PC nejnovější verze Windows
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Revitalizace středu obce- kolem Pohostinství:
- z důvodu nedodání větší části materiálu budou práce započaty od 9.6.14
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Různé:
- autobusová zastávka na Křížánkách: pro tyto účely bude odkoupena telefonní budka
od firmy Telefonica, která bude sloužit po úpravě jako malý přístřešek pro čekající na autobus
směrem na Žamberk
- nákup materiálu na opravu postranic na vleku a materiálu na opravu buňky na
Pustině
- zajistit atrakce na pouť, která bude 8.6.14
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 9.5.2014
Zapsala: Vítková Šárka
Vyvěšeno: 9.5.2014
Sejmuto: 24.5.2014

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

