Zasedání OZ dne 1.11.2013 č. 12/2013
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Vítek J., Doskočil Z., Samek P., Šafářová P.,
Ing.Tolášová P., Jansová L.
Omluveni: Vítková Š.- administrativní pracovnice
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Rozpočtové opatření č.5
3. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
4. KÚ Pardubice
5. MÚ Žamberk, Stavební úřad
6. MÚ ÚO, Stavební úřad
7. Obecní živnostenský úřad Žamberk
8. Informace z VZP
9. Různé + diskuze
- program schválen všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 1.11.13
spořící učet k 1.11.13
účet u ČNB k 31.10.13

723 989,51 Kč
1 771 142,32 Kč
99 739,33 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č.5:
- dotace na financování voleb do PS PČR konané ve dnech 25. a 26.10.2013.
příjmy
§
pol.
4111
+ 24 100,- Kč
výdaje
§ 6114
pol
5xxx
+ 24 100,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2013: příjmy
výdaje

2 063 700,-Kč
2 063 700,-Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les:
- žadatel Správa a údržba silnic Pardubického kraje, cestmistrovství Žamberk, jedná se o 1 ks
suché lípy na pozemku parcela č. 833/1 v k.ú.Hejnice- žádosti vyhověno
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. KÚ Pardubice:
- odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, odd. územního plánování- Veřejná
vyhláška „Zásady územního rozvoje Pardubického kraje- aktualizace č.1“
- finanční odbor- predikce daňových příjmů obcí Pardubické kraje
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- Rozhodnutí ve změně stavby před jejím dokončením spočívají ve změně stavby a
v prodloužení lhůty k dokončení stavby pro stavbu „sklad“ na pozemku parc. č.577/6
v k.ú.Hejnice u Žamberka, žadatel KOMTEL Žamberk, s.r.o.
- Kolaudační souhlas k části stavby „modernizace mléčné farmy- přístavba dojírny
s čekárnou, stavba stáje pro dojnice a ústájení telat v areálu Hejnice“ na stavebních parcelách
č.88, 108, 109 a na pozemcích parc. č. 575/20, 575/44, 575/25, a 575/43 v k.ú. Hejnice u
Žamberka, žadatel Podchlumí, a.s., Česká Rybná
- Územní souhlas pro stavbu „kolna“ na pozemku parc.č. 556/1 v k.ú.Hejnice u Žamberka,
žadatel J. Záleský aj. Kohoutová, Hejnice 55
- Územní rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu „rodinný dům“ na pozemcích parc. č. 92 a
90 v k.ú.Hejnice u Žamberka, žadatel V. Vítek, Hejnice 27
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MÚ ÚO, Stavební úřad:
- Oznámení o společném jednání o návrhu změny č.2 ÚP České Libchavy
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Obecní živnostenský úřad Žamberk:
- informace k novele č. 309/2013 Sb.- upozornění pro prodejce alkoholu
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Informace z VZP:
- informace k platbě pojistného na zdravotní pojištění z důvodu zvýšení minimální mzdy
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Veřejná služba:
- podaná žádost o prodloužení veřejné služby od 1.11.13 do 28.2.14 pro T. Jirotku, žádosti
vyhověno, schváleno všemi přítomnými hlasy
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
Rozsvícení vánočního stromku:
- termín 29.11.13 v 17 hod., schváleno všemi přítomnými hlasy
Hřbitov: zajistit zastavení přívodu vody před prvními mrazy, schváleno všemi přítomnými
hlasy
Cesta přes horní konec na Kučerák: zajistit prořez větví kolem cesty, schváleno všemi
přítomnými hlasy
Zimní údržba cest: zakoupit 2 ks nádob na posypový materiál k MŠ Hejnice a k cestě ke
hřbitovu, schváleno 6 : 0 : 1 hlasy
Cesta na Křížánky: zjistit nabídku na zakoupení protisněhových zábran z důvodu častého
zavátí cesty větším množstvím sněhu a obtížnějším vyhrnováním dostupnou obecní
technikou, OZ bere na vědomí

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 5.11.2013

Zapsala: Ing.Tolášová P.

Vyvěšeno: 5.11.2013
Sejmuto: 22.11.2013

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

