Č.j.: OBHE 364/2018

Zasedání OZ dne 28.12.2018 č.13/2018
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Kalousek T, Vítek J., Harapát R., Šeda J.,
Doskočil Z., Šafářová P.
Karolína Veselá - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech
2. Rozpočet obce na rok 2018
3. Rozpočet vodovodu na rok 2018
4. ČNB
5. Shrnutí akcí v roce 2018
6. Informace k poplatkům na rok 2019
7. Informace k provozu vodovodu v roce 2018
8. Česká komora architektů
9. Městský úřad Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství:
10. Informace k dílčím auditům obce a vodovodu za rok 2018
11. Městský úřad Ústí nad Orlicí
12. EKO-KOM, a.s.
13. Krajský úřad – finanční odbor
14. Delegování členů do svazku skupinový vodovod Hejnice-Česká Rybná
15. Dobrá Energie, s.r.o.
16. Smlouvy o nájmu na hrobová místa
17. Různé
18. Diskuze
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočet obce na rok 2019:
- bylo navrženo upravit rozpočet místo původního navrženého ze dne 7.12.2018, z důvodu
upřesnění částky v příjmové části - dotace na státní správu
Příjmy:
2 894 500,- Kč
Výdaje:
3 703 150,- Kč
Financování:
808 650,- Kč (úspory z minulých let)
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočet vodovodu na rok 2019:
Příjmy 571 000,- Kč
Výdaje 571 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ČNB:
- informace k průběhu roční uzávěrky - předložení platebních příkazů nejpozději do
28.12.2018
- nové tel. spojení na odbor platebního styku
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Shrnutí akcí v roce 2018:
- výčet akcí provedených v roce 2018 včetně jejich nákladů a seznámení s plánovanými
akcemi na rok 2019
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Informace k poplatkům na rok 2019:
- poplatek odpady - zůstává nezměněn dle platné vyhlášky
- poplatek za psy - zůstává nezměněn dle platné vyhlášky
- poplatky možno uhradit od 1.1.2019 do 31.3.2019 v úředních hodinách v kanceláři OÚ, kde
občané obdrží i známku na vývoz popelnice na rok 2019
- nová nádoba ve skladováku na fritovací olej, který je možno ukládat do sběrné nádoby –
pouze v plastových lahvích se šroubovacím víčkem
- v Agru Žamberk je možné odevzdávat v pneuservisu, který je označen logem Bestdrive,
pneumatiky zdarma od osobních automobilů občanů
- nabídka od společnosti REMA AOS, a.s. o možné spolupráci při zajištění zpětného odběru
obalů v rámci provozování systému třídění odpadu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Informace k provozu vodovodu v roce 2018:
- informace pro občany o činnosti vodovodu a o kvalitě vody v odebraných vzorcích
- cena vodného pro rok 2019 zůstává 17 Kč za m3
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Česká komora architektů:
- nabídka na pomoc při koncepčním rozhodování o území obce
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Městský úřad Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství:
- oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci schválení plánu opatření pro případy
havárie a to zřízením polního složiště hnoje v areálu Křížánky č.p. 35
- oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci změny povolení k vypouštění odpadních
vod z rodinného domu č.p. 2 do vod povrchových
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Dílčí audit obce a vodovodu za rok 2018:
- proběhl dne 21.9.2018
- audit obce – dílčí přezkoumání - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- audit vodovodu – dílčí přezkoumání - nebyly zjištěny chyby a nedostatky

- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Městský úřad Ústí nad Orlicí:
- oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Sopotnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. EKO-KOM, a.s.:
- informace ke změně sazebníku odměn a koeficientů bonusových složek od 1.1.2019
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Krajský úřad – finanční odbor:
- vydán Metodický pokyn – praktická příručka pro starosty obcí, která je určená k řízení
finančních rizik spojených s hospodařením obce
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Delegování členů do svazku skupinový vodovod Hejnice-Česká Rybná:
- proběhlo schválení členů správní rady svazku na další čtyřleté období
- jednatelem schválen starosta obce
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se
0
- dále nový člen správní rady byl schválen p. Kalousek T
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se
1 (Kalousek T.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Dobrá Energie, s.r.o.:
- změna dodavatele el. energie – 4 odběrná místa obec, 1 odběrné místo MŠ a 1 odběrné místo
skupinový vodovod
- změna od 31.1.2019 a následně dle spokojenosti
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Smlouvy o nájmu na hrobová místa:
- smlouvy o nájmu na hrobová místa v I. čtvrtletí 2019 se budou uzavírat nové smlouvy na
hrobová místa. Výše sazby zůstává nezměněna, velký hrob 180 Kč na 10 let a malý hrob 90
Kč na 10 let a dětský 60 Kč na 10 let
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Různé:
- podána informace k žádosti na POV Pardubického kraje na rok 2019 na akci výměna oken a
dveří v pohostinství a na sále OÚ
- zkonzultovat s odbornou firmou možnost, jak vybudovat vodovodní přípojku k novým
dvěma parcelám za Janebovýma
- informace k Tříkrálové sbírce, která proběhne 5.1.2018
- oprava márnice - p. Fajgl B. zpracuje návrh rozpočtu na opravu márnice v termínu do
30.1.2019 tak, aby mohla být podána žádost o dotaci do 28.2.2019
- napomenutí majitelů psů, kteří využívají chodník kolem silnice na to, aby si po svých psech
uklízely výkaly
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Diskuze:
- informace o činnosti zásahové jednotky SDH Hejnice přednesl velitel jednotky
- poděkování p. Šponarové L. za zpracování novoročenek a dodání fotek obci k plánovanému
vydání pohlednice
- pozvání na pochod k vodárně který se koná 29.12.2018
- žlab ke sběrnému dvoru – vysvětleno, zavěšením žlabu nad vrata se sníží průjezdná výška na
vývoz kontejnerů
- vybudování hřiště – bude předmětem dalších jednání zastupitelstva
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 3. 1. 2019
Zapsala: K. Veselá
Vyvěšeno: 3. 1. 2019
Sejmuto: 19. 1. 2019

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová p., Vítek J.

