Zasedání OZ dne 5.9.2014 č. 9/2014
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Samek P., Vítek J., Ing.Tolášová P., Jansová L., Doskočil Z.,
Šafářová P.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Doskočil Z.
Program:
1. Stav financí
2. RO č.4
3. MÚ Žamberk
4. Katastrální úřad pro Pardubický kraj
5. VČE- montáže
6. ČEZ Distribuce
7. POV pro rok 2015
8. Různé
- program schválen všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 5.9.14
spořící učet k 5.9.14
účet u ČNB k 5.9.14

517 550,44 Kč
2 562 807,49 Kč
271 896,03 Kč

- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č.4:
- Oprava položky u výběru poplatku za odpady
příjmy
§
pol.
1337
- 80 000,- Kč
1340
+ 80 000,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2014: příjmy
výdaje

2 112 900,-Kč
2 112 900,-Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- Oznámení zahájení kolaudačního řízení na část stavby „veranda bj. do podkoroví čp.55
a přístavba verandy“ na stavební parcele č.68 a na pozemku parc. č.556/1 v k.ú.Hejnice
u Žamberka, žadatel J.Záleský a J.Kohoutová, Hejnice 55
MÚ Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a ÚP:
- Pozvánka na projednání 3.úplné aktualizace územně analytických podkladů konané
dne 30.9.14 od 9 hod., od 10 hod.
Město Žamberk, kancelář starosty:
- pozvánka na Poradu starostů konaná dne 30.9.14 od 10 hod.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí:
- Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátoru
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. VČE- montáže:
- Oznámení zahájení díla-Hejnice, Pustina p.č.585, OBEC-přípojka knn
- práce na elektropřípojce na hřišti budou zahájeny v září 2014
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín:
- podepsání Souhlasného prohlášení- jedná se o zapsání budovy trafostanice do Katastru
nemovitostí do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc. č.41/3 v k.ú.Hejnice,
pozemek pod trafostanicí zůstane nadále majetkem obce Hejnice
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. POV pro rok 2015:
- podat žádost o dotaci z POV Pardubického kraje pro 2015 do 30.9.14 na akci „Úprava
zeleně a obnova asfaltových povrchů před obchodem, hasičskou zbrojnicí a OÚ“
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Různé:
- Stížnost z 3.9.14 na volně pohybující psy po veřejné komunikaci u domu č.p.7, které
ohrožují kolemjdoucí- jelikož se jedná o opakovanou stížnost občanů a na upozornění ze
strany obce o zjednání nápravy nebyl tento problém ze strany vlastníků psů řešen, proto tato
stížnost bude předána Přestupkové komisi v Záchlumí
- zakoupení 3 ks posypových nádob- 2 ks na Křížánky, 1 ks na horní konec u č.p.11
- dokončit úpravy buňky na hřišti na Pustině, včetně připojení el. energie
- opravit postranice obecního vleku
- volby do zastupitelstva obce Hejnice- registrace pouze 8 platných kandidátních listin
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 8.9.2014
Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 8.9.2014
Sejmuto: 23.9.2014

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Ing Tolášová P.

