Zasedání ZO dne 3.4.2015 č. 3/2015
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 5
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Harapátová M., Plíhal J.,
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: Šafářová P., Doskočil Z.
Ověřovatelé zápisu: Harapátová M., Dvořák M.
Program:
1. Stav financí
2. RO č.1
3. MÚ Žamberk
4. Informace z porady starostů
5. Stanovisko odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra
6. Podání žádosti o územní souhlas
7. Veřejně prospěšné práce
8. Katastrální úřad pro Pardubický kraj
9. Odpady
10. Úprava zeleně a obnova asfaltových povrchů před obchodem, hasičskou zbrojnicí
a OÚ
11. Znak a vlajka obce
12. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č.1:
- výroba znaku a praporu obce
výdaje
§ 3392
pol. 6130
- 35 000,- Kč
§ 3399
pol. 5137
+ 35 000,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2015: příjmy
výdaje

2 193 700,-Kč
2 193 700,-Kč

- schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Žamberk:
odbor správní a dopravy:
- Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice II/312 v Žamberku z důvodu opravy
železničního přejezdu P4056 v rámci stavby „II/312-železniční přejezd P4056“ v době od
10.4 od 7 hod do 16.4.15 do 18 hod.
Stavební úřad:
- Souhlas s odstraněním stavby „stodola“ umístěné na stavební parcele č.2 v k.ú. Hejnice u
Žamberka, u RD č.p.38, žadatelé manželé Hubnerovi, Žamberk
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Informace z porady starostů:
- konané dne 17.3.15 v Žamberku

- ZO bere na vědomí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Stanovisko odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra:
- k používání úředního razítka se státním znakem územními samosprávnými celky při výkonu
samostatné působnosti
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Podání žádosti o územní souhlas:
- na umístění buňky na nářadí na parcele č.3074 v k.ú.Hejnice (hřiště na Pustině)
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Veřejně prospěšné práce:
- od 1.4.15 nastoupil 1 pracovník na poloviční úvazek na 20 hod./týdně, smlouva na 6 měsíců
- od 1.5.15 nastoupí další pracovník na plný úvazek na 40 hod./týdně, smlouva na 12 měsíců
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Katastrální úřad pro Pardubický kraj:
- vyrozumění o provedení zápisu v katastru nemovitostí samostatné budovy bez čp- budovy
trafostanice u Pohostinství
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Odpady:
- od 1.4.15 přistaven pro občany zelený kontejner vedle kolny u skladováku pouze na
bioodpad
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Úprava zeleně a obnova asfaltových povrchů před obchodem, hasičskou zbrojnicí
a OÚ:
- obec zajistila přípravné práce na tuto akci, včetně demontáže obrub a betonových povrchů
- práce započaty v předstihu, budou dokončeny nejdéle do 13.4
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Znak a vlajka obce:
- zadána výroba na smaltovaný znak obce fi SmaltZlín, s.r.o.,
- zadána výroba vyšívaného znaku a vlajky obce fi František Tobiška z Rybné n.Zdobnicí
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Různé:
- nákup materiálu na opravu traktorového vleku
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 9.4.2015
Zapsala: Vítková Š.
Vyvěšeno:
Sejmuto:

9.4.2015
24.4.2015

starosta: Harapát L.

ověřil: Harapátová M., Dvořák M.

