Č.j.: OBHE 126/2017

Zasedání ZO dne 2.6.2017 č. 5/2017
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Šafářová P., Harapátová M.,
Doskočil Z., Plíhal J.
Karolína Veselá: administrativní pracovnice
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Šafářová P., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. MÚ Žamberk
3. RO č.1
4. Pardubický kraj
5. Závěrečné audity
6. Sdružení obcí Orlicko
7. HZS
8. Oprava železničního přejezdu Žamberk - uzavírka
9. Oprava propustku na parc. č. 52
10. Obecní byty
11. ČEZ
12. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy.
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Změna č. 2 ÚP Hejnice:
- předložené zadání k projednání a schválení změny č. 2 územního plánu Hejnice
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. RO č.1:
- kulturní akce: 6. sjezd rodáků a školáků
příjmy
+ 10 000,- Kč
výdaje
+ 10 000,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2017: příjmy
2 397 500,- Kč
výdaje
3 197 500,- Kč
financování 800 000,-Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Pardubický kraj:
- předložena smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu střechy
pohostinství a sálu OÚ čp. 52
- ZO schvaluje předloženou smlouvu a pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o poskytnutí
dotace s Pardubickým krajem – odbor životního prostředí a zemědělství
- předložena smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na provoz prodejny
čp. 81
- ZO schvaluje předloženou smlouvu a pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o poskytnutí
dotace s Pardubickým krajem – oddělení integrované prevence
- ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Závěrečné audity:
- proběhly dne 30.5.2017
- audit obce - závěr - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- audit vodovodu - závěr - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Sdružení obcí Orlicko:
- provést vyúčtování finanční podpory – Podpora významných výročí členských obcí
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.HZS Pardubického kraje:
- dne 20.6.2017 proběhne kontrola dodržování krizového zákona a předpisu vydaných k jeho
provedení. Kontrola bude provedena Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje
v součinnosti s Obecním úřadem obce s rozšířenou působností Žamberk.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
- dále předložena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární
techniku a věcné prostředky na rok 2017
- ZO schvaluje předloženou smlouvu a pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu s Pardubickým krajem
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Oprava železničního přejezdu Žamberk - uzavírka:
- bylo podáno vyjádření k plánované objížďce na silnici II/312 ve dnech 21.6.2017 do
29.6.2017 z důvodu opravy železničního přejezdu č. P4056 – Žamberk u MEIXNER &
HANUŠ a.s.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Oprava propustku na parc. č. 52:
- zajistit materiál na opravu propustku - pověřen L. Harapát a J. Vítek
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Obecní byty:
- po zjištěném stavu garsonky dolní v MŠ bylo rozhodnuto o její kompletní rekonstrukci
v průběhu prázdnin. Bude vybrána firma na provedení rekonstrukce.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. ČEZ:
- podána vyjádření firmě K energo s.r.o. k plánované rekonstrukci nízkého napětí v několika
částech obce, která je plánovaná na rok 2018. Podklady vydány pro projektové dokumentace.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Různé:
- zajistit program a občerstvení pro návštěvu skupiny občanů z města Hejnice
- informace Zápis z jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Žamberk č. 6

V Hejnicích dne 5.6.2017

Zapsala: K. Veselá

Vyvěšeno: 5.6.2017
Sejmuto: 21.6.2017

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Dvořák M.

