Č.j.: OBHE 155/2016

Zasedání ZO dne 1.7.2016 č. 6/2016
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Šafářová P., Dvořák M., Harapátová M., Plíhal J., Vítek J.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: Doskočil Z.
Ověřovatelé zápisu: Harapátová M., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. RO č.3
3. MÚ, Město Žamberk
4. KÚ Pardubického kraje
5. Oprava mostku pod kaplí
6. HZS Pardubického kraje
7. MAS Orlicko
8. Orlicko
9. MŠ
10. Cesta z horního konce od Novákových čp.79 na Kučerák
11. Stavební úpravy kanceláří a soc. zázemí- OÚ Hejnicích
12. Žádost ohledně zrcadla u výjezdu čp.36
13. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy.
Usnesení:
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č.3:
- Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
- Stavební úpravy kanceláří OÚ
výdaje
+ 200 000,- Kč
financování-úspory z minulých let
+ 200 000,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2016: příjmy
2 503 400,- Kč
výdaje
3 203 400,- Kč
financování 700 000,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Žamberk:
- Stavební úřad- Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením
pro stavbu „stavební úpravy a přístavba RD čp.20“, žadatel T.Kalousek, Žamberk
- Odbor regionálního rozvoje a ÚP- Oznámení projednání návrhu zprávy
o uplatňování ÚP Dlouhoňovice

- Město Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a ÚP- Oznámení projednání návrhu zadání ÚP
Písečná
- Město Žamberk- informace k dopravní obslužnosti oblasti Žamberka a k plánované
modernizaci silnice II/315 a II/312 Týništko-Choceň-Žamberk
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. KÚ Pardubického kraje, Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad:
- informace k Volbám do zastupitelstva Pardubického kraje a Volbám do Senátu PČR (pouze
pro území Pardubického kraje ve volebním obvodu č.43 a č.46), proběhnou v termínech
7.-8.10.2016, v případě II. kola do Senátu PČR v termínech 14.-15.10.2016
¨
- Rozhodnutí udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č.13/2016 mezi Městem
Žamberk a obcí Hejnice, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti na úseku
zvláštního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Oprava mostku pod kaplí:
- stavební práce dle Smlouvy o dílo dokončeny v ceně 193 213,76 Kč, předání stavby od fi
KENVI CZ proběhlo 30.6.2016, zbývá pouze dodělat zábradlí, oslovit fi Unikovo Svoboda o
jeho výrobu a montáž
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. HZS Pardubického kraje:
- metodika pro čerpání neinvestičních dotací pro JSDHO pro rok 2016
- ZO bere na vědomí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MAS Orlicko:
- podepsání Memoranda o spolupráci při realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání pro
území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Orlicko:
- informace ke Správní radě č.5 ze dne 14.6.2016 a VH ze dne 28.6.2016
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. MŠ:
- Rekonstrukce sociálního zařízení a úklidové místnosti- byla podepsána Smlouva o dílo,
práce započnou od 11.7.2016
- kontrolní prohlídka ze dne 28.6.2016 systému Drymat (vysoušení zdiva)- při kontrole
změřeno vysušení zdiva až o 30 %

- Dovyúčtování mzdových nákladů na mzdu učitelky- prodloužení provozní doby MŠ do 16-ti
hod. za I. čtvrtletí 2016- proplatit v částce 2 596,-Kč, od září nastavit nová pravidla
dofinancování úvazku učitelky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Cesta z horního konce od Novákových čp.79 na Kučerák:
- zažádat fi Agroprojekce Litomyšl o zpracování cenové nabídky na projektovou dokumentaci
Polní cesty č.3128 v k.ú.Hejnice
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Stavební úpravy kanceláří a soc. zázemí- OÚ Hejnicích:
- byla podepsána Smlouva o dílo s fi Agrostav, práce započnou průběžně při stavebních
úpravách v MŠ
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Žádost ohledně instalace dopravního zrcadla u výjezdu čp.36:
- žadatel Z. Svoboda, žádosti bude vyhověno za finančního příspěvku žadatele dle jeho
nabídky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Různé:
- Podzemní a nadzemní hydranty- provedena revize, u hydrantu u čp.39 provést opravu
z důvodu malého průtoku, ostatní vybrané hydranty pro čerpání vody v případě požáru jsou
bez závad
- Místní lidová knihovna Hejnice- provedena revize z Městské knihovny Žamberk po 5-ti
letech ve dnech 8.6 a 15.6.2016, vyřazeno 110 svazků
- odpady- zajistit přidělení nového IČP původci odpadu od 1.7.2016
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 4.7.2016

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 4.7.2016
Sejmuto: 19.7.2016

starosta: Harapát L.

ověřil: Harapátová M., Dvořák M.

