Č.j.: OBHE 7/2018

Zasedání OZ dne 12.03.2018 č. 4/2018
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Plíhal J., Doskočil Z., Šafářová P.,
Veselá Karolína – administrativní pracovnice
Omluveni: Harapátová M.
Ověřovatelé zápisu: Šafářová P., Dvořák M.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. Spisová služba Gordic
3. Orlicko
4. AMIDO – Letecké snímky
5. Městský úřad Žamberk
6. Různé
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Spisová služba HAiDA s.r.o.:
- předložena cenová nabídka o firmy HAiDA s.r.o.
- ZO pověřuje starostu podepsáním licenční smlouvy na dodávku kopie programového
produktu
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Orlicko:
- nabídka na možnost odkoupení štěpkovače na dotaci
- předložen návrh smlouvy o neinvestičním příspěvku na zajištění činnosti k plnění povinností
obcí a jejich zařízení v souvislosti se zaváděním GDPR prostřednictvím Sdružení obcí
Orlicko
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o neinvestičním příspěvku na zavádění GDPR
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. AMIDO – Letecké snímky:
- předložena dohoda o pořízení panoramatických snímku obce a přístupu do archivu
panoramatických snímků
- tato akce se bude realizovat v červenci 2018
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Městský úřad Žamberk:
- oznámení o zahájení řízení o územním plánu Písečná
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Různé:
- Knihovna – na vedení knihovny v roce 2018 se bude podílet Lukáš Vítek s Ing. Pavlou
Tolášovou
- do konce měsíce by měli být předloženy cenové nabídky oslovených firem na opravu tarasu
u potoka
- ukončení VPP které financoval úřad práce k 31.3.2018
- zajistit posezení s důchodci – termín 31.3.2018 od 14:00 hodin v pohostinství
- proběhla likvidace vzrostlých bříz za OÚ a požární zbrojnicí
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 14.3.2018

Zapsala: Veselá K.
Vyvěšeno: 14. 3. 2018
Sejmuto: 30. 3. 2018

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Dvořák M.

