Č.j.: OBHE 267/2016

Zasedání ZO dne 3.11.2016 č. 9/2016
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Šafářová P., Dvořák M., Harapátová M., Plíhal J., Vítek J.,
Doskočil Z.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Harapátová M., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. RO č.7
3. Pohostinství
4. Záměr obce na směnu pozemku
5. ÚP Hejnice
6. MÚ Žamberk
7. Cesta z horního konce od Novákových čp.79 na Kučerák
8. Státní pozemkový úřad
9. Úřad práce
10. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy.
Usnesení:
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č.7:
- příjmy i výdaje + 135 000,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2016: příjmy
2 670 300,- Kč
výdaje
3 370 300,- Kč
financování 700 000,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Pohostinství:
- vyhlásit záměr obce na pronájem objektu a zakoupit registrační pokladnu
- schváleno 6 : 0 : 1 přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Záměr obce na směnu pozemku:
- ZO schvaluje směnu pozemku dle záměru s manželi Honskusovými, čp. 83 a pověřuje
starostu podepsáním Smlouvy o směně
- schváleno hlasy 6 : 0 : 1 přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ÚP Hejnice:
MÚ Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a ÚP- Veřejná vyhláška o projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Hejnice

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MÚ Žamberk:
Odbor regionálního rozvoje a ÚP- Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Česká Rybná
Stavební úřad- Oznámení zahájení řízení o povolení prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu
„jímka odpadních vod“ na pozemcích parc.č.575/22, 575/20 a 575/42 v k.ú. Hejnice, žadatel
Podchlumí a.s.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Cesta z horního konce od Novákových čp.79 na Kučerák:
- předloženy 2 cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace Polní cesty č.3128
v k.ú.Hejnice, vybrána s nižší cenovou nabídkou fi SELLA a AGRETA s.r.o., ÚO
a zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním Smlouvy
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Státní pozemkový úřad:
- bezúplatný převod stavby „Realizace společných zařízení v k.ú.Hejnice u Žamberka-polních
cest PC9 a PC13“
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Úřad práce:
- podepsání Dodatku č.3 na veřejně prospěšné práce na prodloužení Dohody na 1 pracovníka
do 31.1.2017
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Různé:
- Křížánky- oprava místní komunikace provedena fi TS Žamberk za 61 937,- Kč, opětovně
podat žádost o dotaci na opravu
- Rozsvěcení vánočního stromku- stanovený termín na 25.11.2016, zajistit osvětlení
vánočního stromku + malý ohňostroj
- HZS- nabídka od mobilního operátora Vodafone
- Administrativní pracovník OÚ Hejnice- žádost o uvolnění z této pozice, informovat
občany o volném pracovním místě od 1.1.2017
- Zimní údržba komunikací- zajistit posypový materiál a připravit techniku
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 7.11.2016
Zapsala: Vítková Š.
Vyvěšeno:
Sejmuto:

7.11.2016

starosta: Harapát L.

ověřil: Harapátová M., Dvořák M.

