Zasedání ZO dne 7.8.2015 č. 7/2015
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 5
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Harapátová M., Doskočil Z.
Omluveni: Šafářová P., Plíhal J.,
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Ověřovatelé zápisu: Doskočil Z., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem financí
2. KB
3. MÚ Žamberk
4. KÚ Pardubického kraje
5. Smlouva na věcné břemeno s ČEZ
6. Publikace „Česká republika-města a obce“
7. Orlicko
8. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy.
Usnesení:
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. KB:
- podepsání Dodatku ke Smlouvě o přímém bankovnictví, jedná se o internetové bankovnictví
do 30.6.2016 bez poplatků
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Žamberk:
- odbor správní a dopravy- Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu „Polní cesty
v k.ú. Hejnice u Žamberka“ na pozemcích parc.č. 3307, 3301, 3235, 3221, 3236, 3230, 3222
v k.ú.Hejnice u Žamberka, parc.č. 2136 v k.ú. Písečná u Žamberka
-11.8.2015 bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby Realizace polních cest v k.u.
Hejnice u Žamberka za účasti zástupce obce starosty Ladislava Harapáta v hodnotící komisy
na Krajském pozemkovém úřadu v Pardubicích.
- odbor životního prostředí a zem - výzva ke zvážení možnosti využít mimořádného
opatření podle § 109 vodního zákona
- informace o vyhlášení II.výzvy Ministerstva
zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory „Výstavba a technické zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací“
- odbor právní- vydané Nařízení města Žamberka č.1/2015 o záměru zadat zpracování
lesních hospodářských osnov
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. KÚ Pardubického kraje:
- vydané Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů rušit, chytat, držet a přemisťovat
vývojová stádia druhu zmije obecná panu Romanu Brůnovi, Těchonín
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Smlouva na věcné břemeno:
- žádost o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene Hejnice, Pustina přípojka knn
s firmou ČEZ na pozemku p.č. 3074, za částku 1.000,- Kč ve prospěch obce Hejnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Publikace „Česká republika-města a obce“
- nabídka od firmy Proxima na zápis naší obce do této publikace, schválena nabídka na
½ strany A4 v částce 4.000,- Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Orlicko:
- bude projednáván návrh na zajištění společného právníka pro obce a města, která by měla
o jeho služby zájem, obce by se dělily poměrnou částí o jeho financování
- informace k VH ze dne 23.6.15
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Různé:
- nákup materiálu na opravu schodiště- do obecního bytu v čp.52 v Pohostinství
- vítání občánků- naplánováno na 12.9.2015 pro 3 naše nové občánky (Petr Marek, Antonín
Kult, Adriana Harapátová)
- likvidace pojistné události – poškození mostku u kaple po dopravní nehodě náklaďáku
- oplocení zahrady u MŠ Hejnice- zhotoveno
- podemletý most u čp. 26- opravu zajistí Vítek J.
- potrhaný plot u čp. 34- opravit
- stavební parcela u čp. 80- částečně vyčištěna na, bude jednáno o jejím kompletním
vyklizení ze strany souseda, který tuto parcelu neoprávněně využívá.
- pomník Padlých v 1. Světové válce- práce na jeho opravě započaty
-bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 12.8.2015

Zapsala: Harapátová M.

Vyvěšeno: 12.8.2015
Sejmuto: 28.8.2015

starosta: Harapát L.

ověřil: Doskočil Z., Dvořák M.

