Zasedání ZO dne 7.5.2015 č. 4/2015
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Harapátová M., Plíhal J., Šafářová P.,
Doskočil Z.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Harapátová M., Dvořák M.
Program:
1. Stav financí
2. Účetní závěrka MŠ Hejnice za 2014
3. Účetní závěrka obce za 2014
4. Účetní závěrka vodovodu za 2014
5. RO č.2/2015
6. Město Žamberk, Odbor reg.rozvoje a ÚP
7. Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
8. Žádosti
9. MŠ Hejnice
10. Úprava zeleně a obnova asfaltových povrchů před obchodem, hasičskou zbrojnicí
a OÚ
11. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Účetní závěrka MŠ Hejnice za rok 2014:
- obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, Kontrolu hospodaření příspěvkové
organizace MŠ Hejnice a Inventarizační zápis za rok 2014
- ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Hejnice za rok 2014 všemi přítomnými hlasy
- přítomná ředitelka ke schválení účetní závěrky MŠ Hejnice nemá námitek a souhlasí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Účetní závěrka obce za rok 2014:
- obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, Zprávy o provedení finančních
kontrol, Zprávu o přezkumu hospodaření a Inventarizační zápis za rok 2014
- ZO schvaluje účetní závěrku obce Hejnice za rok 2014 všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------

4. Účetní závěrka Skupinového vodovodu Hejnice- Česká Rybná za rok 2014:
- obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, Zprávy o provedení finančních
kontrol, Zprávu o přezkumu hospodaření a Inventarizační zápis za rok 2014
- ZO schvaluje účetní závěrku svazku za rok 2014 všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------

5. Rozpočtové opatření č.2:
- úprava zeleně a obnova asfaltových povrchů před obchodem, hasičskou zbrojnicí a OÚ
pol 4222
+ 100 000,- Kč
Příjmy
Výdaje §
pol.
+ 100 000,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2015: příjmy
výdaje

2 293 700,-Kč
2 293 700,-Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Město Žamberk, Odbor reg.rozvoje a ÚP:
- Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.1 ÚP Dlouhoňovice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly:
- posouzení zákonnosti obecně závazných vyhlášek č.1/2015 a 2/2015 obce Hejnice- jsou v souladu se
zákonem
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Žádosti:
- Žádost o zrušení obecní cesty pozemek č.3301, manželé D. a L. Honskusovi, Hejnice 83:
ZO doporučuje žadatelům tuto žádost přeposlat na Pozemkový úřad z důvodu, že tato cesta vznikla při
pozemkové úpravě, jelikož tuto cestu navrhl Pozemkový úřad
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
- Žádost o opravu mostku přes Hejnický potok včetně úpravy potoka, žadatel K.Sklenář, Hejnice 26:
nejprve zjistit skutečný stav mostku a poté provést nejnutnější opravy
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. MŠ Hejnice:
- seznámení se zápisem z jednání starosty obce a ředitelky MŠ Hejnice ohledně rekonstrukce sociálních
zařízení, vybudování oplocení zahrady, výměna písku v pískovišti a proběhne konzultace vhodného
odizolování vlhkého zdiva samotné budovy MŠ
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Úprava zeleně a obnova asfaltových povrchů před obchodem, hasičskou zbrojnicí
a OÚ:
- práce dokončeny, stavba předána v celkové ceně 544 107,-Kč
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Různé:
- oprava cesty na horní konec přes Kučerák- dokoupeno přes 200t frézinku a cesta dokončena v celé délce
- zajistit nákup dětské sestavy před Pohostinství a venkovního sezení k pískovišti u obchodu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 11.5.2015
Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 11.5.2015
Sejmuto: 26.5.2015

starosta: Harapát L.

ověřil: Harapátová M., Dvořák M.

