Č.j.: OBHE 180/2017

Zasedání ZO dne 4.8.2017 č. 8/2017
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 5
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Harapátová M., Plíhal J.
Karolína Veselá: administrativní pracovnice
Omluveni: Doskočil Z., Šafářová P.
Ověřovatelé zápisu: Harapátová M., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. Rozpočtová změna č. 4
3. Katastr nemovitostí
4. Rekonstrukce garsonky v MŠ
5. Pohostinství U Lucerny
6. Sjezd ke Sklenářovým čp. 26
7. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtová změna č. 4:
- platby daní
- vratka volby 2016
- pořízení změna ÚP
- rekonstrukce garsonky MŠ
příjmy
výdaje

+ 15 645,- Kč
+ 215 645,- Kč

Celkový rozpočet pro rok 2017: příjmy
výdaje
financování

2 604 345,- Kč
3 604 345,- Kč
1 000 000,-Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Katastr nemovitostí
- provedení vkladu do katastru nemovitostí. Od 18.7.2017 je obec vlastníkem parcel v k.ú.
Hejnice č. 58/2 a 731/2, které byly koupeny za účelem opravy sjezdu ze silnice č. 312/II
k čp.26
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Rekonstrukce garsonky v MŠ:
- stavební práce probíhají, dokončení bude provedeno do konce srpna a stavební úpravy by
neměly překročit 372 000,- Kč vč. DPH
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Pohostinství U Lucerny:
- ZO schvaluje prodloužení nájmu p. Sklenářové
- smlouva se prodlužuje dodatkem č. 1, kde se upravuje v bod 3 - výše nájemného na částku
500,- Kč měsíčně a bod 4 – kde nejdéle do 1. měsíce ukončí svoji činnost v případě přihlášení
nového nájemce o provozování pohostinství. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají
beze změn.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Sjezd ke Sklenářovým čp. 26:
- sjezd ze silnice 312/II - stavební úpravy dokončeny včetně opravy propustku pod cestou
vedle potoka
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Různé:
- jednání s pozemkovým úřadem ohledně reklamace cesty na Písečnou, poškození vlivem
povětrnostních vlivů v lesním úseku, kde dochází k vymílání komunikace. Bude provedena
oprava včetně do montování svodnic na odvedení vody z komunikace
- upřesnění projektové dokumentace na cestu z horního konce na Kučerák, proběhlo jednání
s projektantkou na místě samém, kde byly do projektu zapracovány požadavky obce
- informace občanům o oslavách založení 25. let sdružení obcí Orlicko, které proběhnou
1.9.2017 od 14:30 v areálu za sokolovnou v obci Lukavice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 7.8.2017

Zapsala: K. Veselá

Vyvěšeno: 7.8.2017
Sejmuto: 22.8.2017

starosta: Harapát L.

ověřil: Vítek J., Dvořák M.

