Zasedání OZ dne 4.1.2013 č. 1/2013
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Samek P., Šafářová P., Ing.Tolášová P., Vítek J., Jansová L.,
Doskočil Z.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 4.1.13
spořící učet k 4.1.13

383 881,60
1 512 799,56

Kč
Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. KB Žamberk:
- podepsání Dodatků ke smlouvě- vedení běžného a spořícího účtu, internetové bankovnictví
do 30.11.13 zdarma
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Byty:
- podepsat Dodatky ke Smlouvám o nájmu na obecní byty- prodloužení nájmu na dobu
určitou do 31.12.13
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Přezkoumání hospodaření za rok 2013:
- odeslat žádost na KÚ Pardubice do 30.6.2013
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. MÚ, Stavební úřad:
- pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby pro „modernizace mléčné farmypřístavba dojírny s čekárnou, stavba stáje pro dojnice a ustájení telat v areálu Hejnice“ na
stavebních parcelách č. 88, 108, 109 a na pozemcích parc.č.575/20, 575/44, 575/25 a 575/43
v k.ú. Hejnice u Žamberka, žadatel Podchlumí, a.s., Česká Rybná- termín stanoven na 17.1.13
ve 13 hod.
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Pokladna obce:
- ukončení funkce dlouholetého pokladníka p.Svobody dle jeho žádosti k 31.1.13, od 1.2.13
nový pokladník navržena sl.Vacková Markéta, která má v tomto oboru pracovní zkušenosti
- schváleno 4 : 1 : 2 hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Rekonstrukce a výstavba nového chodníku na Pustinu, 2.etapa:
- doplnění žádosti o územní souhlas o vyjádření Dopravního inspektorátu a odboru živ.
prostředí do 31.1.13
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Komplexní pozemkové úpravy:
- k odsouhlasení nároků obce vzhledem k množství pozemků proběhne s pracovníky
Pozemkového úřadu a projektantem koncem měsíce ledna 2013
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 7.1.2013

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 7.1.2013
Sejmuto: 22.1.2013

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

