Zasedání OZ dne 3.10.2014 č. 10/2014
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Samek P., Vítek J., Ing.Tolášová P., Jansová L., Doskočil Z.,
Šafářová P.
Omluveni: Vítková Š.- administrativní pracovnice
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Doskočil Z.
Program:
1. Stav financí
2. RO č.5
3. KÚ Pardubice
4. SDH Hejnice
5. Gymnázium Žamberk
6. Orlicko
7. MÚ Žamberk
8. Úřad práce ÚO
9. Různé
- program schválen všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 3.10.14
spořící učet k 3.10.14
účet u ČNB k 1.10.14

492 325,14 Kč
2 563 448,11 Kč
296 414,43 Kč

- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č.5:
- Výdaje pro volby do zastupitelstva obce konané dne 10.a 11.10.14
příjmy
§
pol. 4111
+ 20 000,- Kč
výdaje
§ 6115
pol. 5xxx
+ 20 000,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2014: příjmy
výdaje

2 132 900,-Kč
2 132 900,-Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. KÚ Pardubice, Finanční odbor:
- Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce na den 18.12.14
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. SDH Hejnice:
- nákup materiálu- proudnice 1 ks, držáky + baterky na přilby 5 ks, LED zastavovací terče
2 ks pro zásahovou jednotku za 13 800,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Gymnázium Žamberk:
- poděkování za finanční příspěvky v průběhu tohoto čtyřletého volebního období
- ZO bere na vědomí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Orlicko:
- informace ke Správní radě č.4 ze den 16.914
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MÚ Žamberk, Stavební úřad:
- Společný souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru na stavbu „rodinný
dům“ na pozemcích parc. č.3223, 255/1, 254/2, 259/2 v k.ú.Hejnice u Žamberka, žadatel
J.Plíhal, Hejnice 78 a M.Hájková, České Libchavy 162
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Úřad práce ÚO:
- odeslaná žádost o prodloužení pracovní dohody o výkonu VPP pro T.Jirotku do 31.3.2015
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.Různé:
- revize hasičských přístrojů a hydrantů pro požární vodu: proběhne 13.10.14
- revize komínů: zajistit na obecních objektech před topnou sezonou, po domluvení termínu
informovat občany o možnosti provést tuto službu i na vlastních objektech
- elektropřípojka na Pustinu: dokončena, podepsaná Smlouva o odběru el. energie
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 6.10.2014

Zapsala: Ing.Tolášová P.

Vyvěšeno: 6.10.2014
Sejmuto: 21.10.2014

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Doskočil Z.

