Zasedání ZO dne 5.6.2015 č. 5/2015
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. Závěrečné účty obce a vodovodu za rok 2014
3. KÚ Královéhradeckého kraje
4. MÚ Źamberk, odbor správní a dopravy
5. KÚ Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
6. MŠ Hejnice
7. Znak a vlajka obce
8. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
Usnesení:
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Závěrečný účet obce za rok 2014:
příjmy celkem
3 308 437,02 Kč
výdaje celkem
2 562 455,59 Kč
saldo
745 981,43 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
Závěrečný účet Skupinového vodovodu Hejnice- Česká Rybná za rok 2014:
příjmy celkem
530 732,- Kč
výdaje celkem 436 068,40 Kč
saldo
94 663,60 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. KÚ Královéhradeckého kraje:
- Rozhodnutí o povolení částečné a úplné uzavírky silnice I/14 na území obce Potštejn od
19.5.15 z důvod realizace stavby „I/14 Potštejn-obec, obnova živičného krytu komunikace“
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MÚ Źamberk, odbor správní a dopravy:
- Oznámení zahájení řízení a Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice II/312 pro nákladní
automobily nad 3,5 t mimo autobusů linkové dopravy od 2.6 do 7.6.15 z důvodu konání
hudebního festivalu JamRock Žamberk
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. KÚ Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství:
- návrh aktualizace Plánu rozvoje vodovodů kanalizací Pardubického kraje
- Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky ze zákazů rušit, chytat, držet a přemisťovat
vývojová stádia druhu zmije obecná
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MŠ Hejnice:
- odizolování vlhkého zdiva samotné budovy MŠ – předloženy 2 cenové nabídky: č.1 aktivní
elektroosmóza za cenu 173 222,-Kč a č.2 elektrofyzikální metoda za cenu 63 525,-Kč
od fi DRYMAT CZ s.r.o., vybrána varianta č.2, která má o něco pomalejší náběh vysoušecího
a izolačního efektu, ZO pověřuje starostu s podepsáním objednávky na montáž tohoto zařízení
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Znak a vlajka obce:
- dodány vyšívaný znak a vlajka obce od fi František Tobiška z Rybné n.Zdobnicí a slavnostní
stuha k výročí založení 100.let SDH Hejnice, vše za cenu 30 000,-Kč
- dodán smaltovaný znak obce od fi SmaltZlín s.r.o. za cenu 4 930,80 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Různé:
- zajistit nákup obecního grilu
- zakoupena lípa ke Kapli sv. Antonína a věnce k Pomníku padlých na výročí 100.let založení
SDH Hejnice
- dodána dětská herní sestava před Pohostinství
- zajistit ubytování a zázemí pro návštěvu skupiny občanů z města Hejnice, kteří k nám dorazí
na kolách 13.6
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 10.6.2015
Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 10.6.2015
Sejmuto: 25.6.2015

starosta: Harapát L.

ověřil: Harapátová M., Dvořák M.

