Č.j.: OBHE 296/2016

Zasedání ZO dne 6.12.2016 č. 10/2016
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. MŠ Hejnice
3. Návrh Rozpočtu obce i vodovodu na rok 2016
4. Nařízení č.1-plán zimní údržby obecních komunikací
5. Inventarizace majetku 2016
6. ÚP Hejnice
7. Dílčí audit obce a vodovodu
8. Ministerstvo dopravy
9. Orlicko
10. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy.
Usnesení:
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. MŠ Hejnice:
- Změna závazných ukazatelů č.1 pro rok 2016 navýšení o + 6 391,-Kč, celkový převod
Závazných ukazatelů pro rok 2016 se stanovuje na 236 391,-Kč z důvodu dovyúčtování
mzdových nákladů na mzdu učitelky za období 1.1-30.6.2016 z důvodu prodloužení provozní
doby MŠ
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
- předložen návrh rozpočtu na rok 2017
-ZO bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Návrh Rozpočtu obce na rok 2016:
Příjmy 2 387 500,- Kč
Výdaje 3 427 500,- Kč
Financování 800 000,-Kč
Návrh Rozpočtu vodovodu na rok 2016:
Příjmy 574 000,- Kč
Výdaje 574 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Nařízení č.1/2016- plán zimní údržby obecních komunikací:
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Inventarizace majetku 2016:
- příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2016, plán inventur, proškolení zaměstnanců
a inventarizačních komisí
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ÚP Hejnice:
- Zpráva o uplatňování Územního plánu Hejnice za období 11/2012 – 11/2016
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Dílčí audit obce a vodovodu:
- konané dne 2.12.2016
- seznámení se závěry jednotlivých auditů- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Ministerstvo dopravy:
- informace k novele zákona o pozemních komunikacích
- ZO bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Orlicko:
- informace ke Správní radě č.7 z 22.11.2016
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Různé:
- Obecní traktor- zajistit novou STK, dále nákup posypového materiálu
- Žádost- o koupi obecního pozemku č.53 v k.ú. Hejnice z důvodu plánované výstavby
rodinného domu a návrhu odkoupení pozemku č.731/2 v k.ú. Hejnice do vlastnictví obce,
žadatelé manželé Dvořákovi, čp. 52. Možnost odkoupení pozemku č.731/2 do obecního
vlastnictví projednat s vlastníkem pozemku
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 8.12.2016
Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 8.12.2016
Sejmuto: 23.12.2016

starosta: Harapát L.

ověřil: Harapátová M., Dvořák M.

