Č.j.: OBHE 140/2017

Zasedání ZO dne 20.6.2017 č. 6/2017
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. Město Žamberk Stavební úřad
3. HZS Pardubického kraje
4. Závěrečné účty obce a vodovodu za rok 2016
5. Účetní závěrka obce za rok 2016
6. Účetní závěrka Skupinového vodovodu Hejnice- Česká Rybná za rok 2016
7. ČEZ Distribuce, a.s.
8. Oprava železničního přejezdu Žamberk - uzavírka
9. MÚ Žamberk odbor správní a dopravy
10. Polní cesta na Kučerák
11. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Město Žamberk Stavební úřad:
- pozvánka na závěrečnou prohlídku stavby rodinný dům na pozemcích parc č. 3223, 255/1,
254/2 a 259/2 v kú Hejnice u Žamberka dne 13.6.2017 v 9:00. Prohlídka uvedené stavby
proběhla v pořádku stavbu možno užívat od 14.6.2017. Uvedené nemovitosti bylo přiděleno
č.p. 87.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. HZS Pardubického kraje:
- pozvánka na dvoudenní kurz Technik ochrany obyvatelstva (T OOB-16) pro jednotky SDH
obcí. Po domluvě s velitelem jednotky SHD vybrat 1 účastníka a vyslat ho na kurz.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Závěrečné účty obce a vodovodu za rok 2016
Závěrečný účet obce za rok 2016:
příjmy celkem
3 612 640,44 Kč
výdaje celkem
3 590 810,87 Kč
saldo
21 829,57 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy

Závěrečný účet Skupinového vodovodu Hejnice- Česká Rybná za rok 2016:
543 590,- Kč
příjmy celkem
výdaje celkem 515 937,- Kč
saldo
27 653,- Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Účetní závěrka obce za rok 2016:
- obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, Zprávy o provedení
finančních kontrol, Zprávu o přezkumu hospodaření a Inventarizační zápis za rok 2016, viz
Protokol o schválení účetní závěrky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Účetní závěrka Skupinového vodovodu Hejnice- Česká Rybná za rok 2016:
- obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, Zprávy o provedení
finančních kontrol, Zprávu o přezkumu hospodaření a Inventarizační zápis za rok 2016, viz
Protokol o schválení účetní závěrky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ČEZ Distribuce, a.s.:
- předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IE-12-2006271/VB/1a
- ZO schvaluje předloženou smlouvu a pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-122006271/VB/1a se společností ČEZ Distribuce, a.s.
- ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Oprava železničních přejezdů při rekonstrukci tratě Litice-Žamberk:
- vyjádření žádosti ke společnosti DOPA k objízdným trasám při opravách železničních
přejezdů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Vydané rozhodnutí povolení uzavírky:
- ve dnech od 21.6.2017 do 29.6.2017 oprava železničního přejezdu na silnici II/312 Žamberk
č. P4056 u Mlékárny
- objízdná trasa pro osobní automobily vedena po přilehlé komunikaci ve vlastnictví
společnosti MEIXNER & HANUŠ a.s.
- nákladní doprava obousměrně Vamberk- Rybná nad Zdobnicí -Helvíkovice- Žamberk
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Polní cesta na Kučerák:
- vyjádření společnosti Sella&Agreta s.r.o. ke zpoždění prací projektové dokumentace k polní
cestě na Kučerák. Projektová dokumentace je časově koordinována tak, aby projednání, a
odsouhlasení k projektové dokumentaci a vydání stavebního povolení, včetně výběru
zhotovitele, proběhlo do konce roku 2017. Vše k realizaci stavby bude připraveno na jaro
2018.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Různé:
- přípravy na návštěvu skupiny kolařů z Hejnic u Liberce konané ve dnech od 24.6.2017
do 25.6.2017
- pohostinství U Lucerny vyřešit problémy s avizovaným ukončením činnosti ke 30.6.2017,
kde se prozatím nepodařilo najít nového zájemce o provozování hospodské činnosti
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 20.6.2017

Zapsala: K. Veselá

Vyvěšeno: 20.6.2017
Sejmuto: 6.7.2017

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Dvořák M.

