Zasedání ZO dne 29.12.2014 č. 12/2014
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Šafářová P., Dvořák M., Vítek J., Harapátová M., Plíhal J.,
Doskočil Z.
Omluveni: Vítková Š.- administrativní pracovnice
Ověřovatelé zápisu: Doskočil Z., Dvořák M.
Program:
1. Určení zapisovatele
2. Stav financí
3. Rozpočet obce
4. Rozpočet vodovodu na rok 2015
5. MŠ Hejnice
6. RO č.6, RO č.7
7. Dílčí audit obce a vodovodu
8. MAS Orlicko
9. Znak a vlajka obce a SDH Hejnice
10. MÚ Žamberk
11. Žádost
12. Různé
Usnesení:
1. Určení zapisovatele:
- ZO určuje Šafářovou Pavlínu
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Stav financí:
- seznámení se stavy bankovních účtů a pokladnou obce
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočet obce na rok 2015:
Příjmy 2 193 700,- Kč
Výdaje 2 193 700,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rozpočet vodovodu na rok 2015:
Příjmy 519 000,- Kč
Výdaje 519 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. MŠ Hejnice:
- změna závazných ukazatelů č.1 pro rok 2014: navýšení o + 10 000,-Kč
- celkový převod závazných ukazatelů pro rok 2014 se stanovuje na 230 000,-Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Rozpočtové opatření č.6:
- navýšení finančních prostředků na provoz MŠ Hejnice
výdaje
§ 3745
pol. 5171
- 10 000,- Kč
§ 3111
pol. 5331
+ 10 000,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2014: příjmy
výdaje

2 132 900,-Kč
2 132 900,-Kč

Rozpočtové opatření č.7:
- neinvestiční dotace v PO na výdaje jednotky SDH obce Hejnice
příjmy
§
pol. 4122
+ 4 800,- Kč
výdaje
§ 5512
pol. 5xxx
+ 4 800,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2014: příjmy
výdaje

2 137 700,-Kč
2 137 700,-Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Dílčí audit obce a vodovodu:
- konané dne 18.12.14
- seznámení se závěry jednotlivých auditů- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. MAS Orlicko:
- podaná žádost o mimořádný příspěvek k pokrytí rozpočtového deficitu v roce 2015 ve výši
10,-Kč na 1 osobu
- informace k důvodu poskytnutí příspěvku, žádosti se vyhovuje
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Znak a vlajka obce a SDH Hejnice:
- z předložených cenových nabídek vybrána firma Mgr. Jan Tejkal, Ostrava, která zpracuje
návrh znaku a vlajky obce a SDH Hejnice včetně zajištění podání žádosti ke schválení do
Parlamentu dle metodických pokynů Podvýboru pro heraldiku a vexilologii za cenu 9 990,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. MÚ Žamberk:
- stanovení místní úpravy provozu z důvodu zvýšení bezpečnosti při výjezdu od č.p.36
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Žádost:
- o přehodnocení záměru vedení trasy spojovací komunikace z obce Hejnice do obce Písečná,
žadatelka Ing. Tolášová
- konzultováno s ředitelkou Pozemkového úřadu ÚO, která se k žádosti vyjádřila, že nelze
tuto část trasy změnit a pozemkový úřad buduje cesty i ve strmějších úsecích, plánovaná trasa
byla schválena jak Sborem zástupců v průběhu pozemkových úprav tak samotným
zastupitelstvem obce, který schválil plán společných zařízení, z těchto důvodů se žádosti
nevyhovuje

- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Různé:
- zakoupeno dopravní zrcadlo k výjezdu od č.p.36 v ceně 5 482,-Kč
- zakoupen DLP projektor BenQ MX 661 četně projekčního plátna v ceně 12 379,-Kč
- jmenovací dekret velitele SDH Hejnice, od 15.12 jmenován Roman Harapát, který byl
zvolen Valnou hromadou SDH Hejnice
- informace k odpadovému hospodářství včetně třídění nové komunity- bioodpadu
- informace k poplatkům za odpady a psy na rok 2015, které se nemění
- informace k čištění potoka na horním konci
- informace o provozu vodovodu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 3.1.2015

Zapsala: Šafářová P.

Vyvěšeno: 3.1.2015
Sejmuto: 19.1.2015

starosta: Harapát L.

ověřil: Doskočil Z., Dvořák M.

