Č.j.: OBHE 3/2018

Zasedání OZ dne 10.1.2018 č.1/2018
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Harapátová M., Plíhal J.,
Doskočil Z., Šafářová P.
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. Spisová služba GINIS
3. Požární ochrana
4. Nájemce byt garsonka dolní v MŠ
5. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Spisová služba GINIS:
- nefunkčnost spisové služby od 1.1.2018, bude řešena společně s městem Žamberk
- ZO schvaluje řešení provozu spisové služby tak jak fungovala v roce 2017 pod městem
Žamberk a souhlasí s úhradou nákladů na provoz této služby
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Požární ochrana:
- odeslat do 30.1.2018 písemnou zprávu o odstranění nedostatků z protokolu o kontrole plnění
povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně
- aktualizovat požární řád obce o aktuální stav počtu členů zásahové jednotky a prostředků
věcného vybavení
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Nájemce byt garsonka dolní v MŠ:
- přijatá žádost o zrušení přiděleného bytu k pronájmu, které proběhlo na zasedání ZO č.
13/2017 ze dne 29.12.2017, byt si vylosoval p. Libor Plíhal, který se tohoto bytu vzdal
z neuvedených důvodů.
- proběhlo nové losování nájemníka bytu garsonka dolní v budově MŠ zastupitelstvem.
Novým nájemcem se stala Jitka Plíhalová.
- dle evidenčního listu je měsíční předpis nájemného 1.645,- Kč
- ZO pověřuje starostu podepsáním nájemní smlouvy od 11.1.2018
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Různé:
- Tříkráloví sbírka – při Tříkrálové sbírce v naší obci bylo vybráno 10.966,- Kč
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 15. 1. 2018
Zapsala: P. Šafářová
Vyvěšeno: 15. 1. 2018
Sejmuto: 30. 1. 2018

starosta: Harapát L.

ověřil: Vítek J., Dvořák M.

