Zasedání ZO dne 28.12.2015 č. 13/2015
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Harapátová M., Šafářová P., Plíhal J.,
Doskočil Z.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Harapátová M., Dvořák M.
Program:
1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozpočet vodovodu na rok 2016
3. Shrnutí akcí v roce 2015
4. Informace k odpadům na rok 2016
5. Informace k plánovaným akcím na rok 2016
6. Informace k provozu vodovodu
7. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy.
Usnesení:
1. Rozpočet obce na rok 2016:
Příjmy
2 332 400,- Kč
Výdaje
2 832 400,- Kč
Financování
500 000,- Kč (úspory z minulých let)
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočet vodovodu na rok 2016:
Příjmy 519 500,- Kč
Výdaje 519 500,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Shrnutí akcí v roce 2015:
- seznámení se stavy bankovních účtů k 28.12.2015, výčet akcí provedených v 2015 včetně
jejich nákladů
- ZO bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Informace k odpadům na rok 2016:
- informace pro občany, vzhledem k dobrému třídění odpadů zůstává poplatek za odpad stejný
jako v minulých letech ve výši 350,-Kč
- podepsání Dodatku č.3 ke smlouvě o vývozu kontejnerů a odběru separovaných surovin
(papír, tetrapack, plast, sklo bílé+barevné, kovy) s fi Jaromír Plundra-Suroviny Žamberk, který
obsahuje konečné zpracovatele odebraných surovin
- ZO bere na vědomí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Informace k plánovaným akcím na rok 2016:
- informace pro občany
- ZO bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Informace k provozu vodovodu:
- informace pro občany
- ZO bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Různé:
- ořezání smrků a keřů- u řadovek a pod kaplí, břeh u Pohostinstvím, bude provedeno
v zimním období
- místní komunikace na Křížánky- podat žádost na její opravu, možnost dotace 50%,
projektová dokumentace před dokončením
- podněty od občanů k návrhům možných akcí v dalších letech- budou zahrnuty do Místního
POV, které bude aktualizováno v roce 2016 na další roky
- informování občanů- bude zajištěn program na rozesílání hromadných sms zpráv pro občany
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 31.12.2015

Zapsala: Vítková Š.
Vyvěšeno:
Sejmuto:

31.12.2015
15.1.2016

starosta: Harapát L.

ověřil: Harapátová M., Dvořák M.

