Č.j.: OBHE 40/2019

Zasedání OZ dne 1.2.2019 č.1/2019
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Kalousek T, Vítek J., Harapát R., Šeda J., Šafářová P.
Karolína Veselá - administrativní pracovnice
Omluveni: Doskočil Z.,
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. MŠ
3. Pozemky
4. Energomontáže Votroubek s.r.o.
5. Katastrální úřad Ústí nad Orlicí
6. Městský úřad Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství
7. Městský úřad Žamberk – stavební úřad
8. Městská knihovna Žamberk
9. Krajský úřad – odbor životního prostředí a zemědělství
10. Krajský Úřad Pardubického kraje
11. El. energie
12. Cesta na Křižánky – podání žádost o dotaci
13. Akce: výměna oken na sále OÚ a pohostinství
14. Hřiště
15. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. MŠ:
- žádost o rozdělení a schválení převodu finančních prostředků v celkové hodnotě 24.716,79
Kč po konečném zúčtování a ukončení kalendářního roku 2018 a to 60% do rezervního fondu
14.916,79 Kč a 40% do fondu odměn 9.800,- Kč.
- žádost o převod finančních prostředků 2.803,- Kč za mzdové náklady za uvařené obědy pro
zaměstnance školy do fondu odměn.
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Pozemky:
- vyhlášení záměru na prodej stavebního pozemku parc. č. 149/4 o výměře 728m2 v k.ú.
Hejnice za účelem výstavby rodinného domu
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Energomontáže Votroubek s.r.o.:
- žádost o vydání vyjádření k sítím na pozemku parc. č. 3325 v k.ú. Hejnice

- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Katastrální úřad Ústí nad Orlicí:
- oznámení o obnově katastrálního operátu – intravilánu obce, které proběhne přibližně
v období od 1.5.2019 do 31.8.2019, o přesném termínu budou občané včas informováni
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Městský úřad Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství:
- vydáno rozhodnutí o povolení změny doby platnosti k nakládání s vodami – Semerákovi
- vydáno rozhodnutí o odvodech za odnětí z půdy ze ZPF – Janeba, Dvořák
- oznámení o zahájení vodoprávního řízení – schválení havarijního plánu pro farmu v k.ú.
Hejnice – Vítek M.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Městský úřad Žamberk – stavební úřad:
- pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby Hejnice-lokalita U Potoka, prodloužení
veřejného osvětlení
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Městská knihovna Žamberk:
- předložena smlouva o odborné pomoci – nákup knih do výměnného fondu knihoven
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Krajský úřad – odbor životního prostředí a zemědělství:
- Určení termínu sčítání zvěře, stanoveno na 2.3.2019
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Krajský Úřad Pardubického kraje:
- žádost o sdělení počtu voličů s omezenou svéprávností k výkonu volebního práva
- žádost o informaci o provádění cenových kontrolách – nebyly prováděny
- žádost o předložení podkladů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu za rok 2018
do 15.2.2019
- zaslání roční zprávy o výsledcích finančních kontrol do 15.2.2019
- vyúčtování příkazových bloků za rok 2018
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. El. energie:
- ukončení odběru el. energie od společnosti Amper Energy a přechod k nové společnosti
Dobrá Energie s.r.o. od 12.2.2019
- dále se připojit ke Sdružení obcí Orlicko o společném nákupu el. energie, toto by bylo od
roku 2020
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Cesta na Křižánky:
- OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR - na akci oprava místní komunikace
9C na Křižánky, na kterou je zpracována projektová dokumentace
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Akce: výměna oken na sále OÚ a pohostinství:
- probíhá měření a zpracování cenových nabídek poptaných firem
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Hřiště:
- bude oslovena firma, která zaslala svůj propagační materiál na výstavbu multifunkčních
hřišť, za jakých podmínek jsou schopni dle požadavků obce zrealizovat tuto akci včetně
podání žádosti o dotaci a s tím spojené veškeré administrativní úkony.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Různé:
- Vlajka pro Tibet- žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“- žádosti se nevyhovuje
- Tříkrálová sbírka – v obci Hejnice vybráno 9.821 Kč
-Ministerstvo vnitra – vydána nová Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
která nahrazuje směrnici z roku 2016
- Český statistický úřad – proběhne výběrové šetření v domácnostech v období od 2.2.2019 do
26.5.2019 – náhodný výběr provádí počítač
- Median – proběhne průzkum ve vybraných domácnostech o představách obyvatel ČR
týkajících se domácí i mezinárodní politické situace proběhne v období od ledna do konce
února 2019
- HZS – pozvánka na odbornou přípravu velitelů jednotek a velitelů družstev
- hry bez katastru proběhnou 3.8.2019
- z důvodu rekonstrukce lávky před obchodem – zajistit vhodný materiál na opravu nosných
trámů lávky
- SDH – zajistit kácení dřevin
- předložena cenová nabídka zpomalovacích prvků na místní komunikace od firmy Bártek
Rozhlasy s.r.o.
- předložení kalkulace a cenové nabídky k žádosti o dotaci na opravu márnice na hřbitově,
která je nutná k podání žádosti v termínu do 28.2.2019
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 4. 2. 2019
Zapsala: K. Veselá
Vyvěšeno: 4. 2. 2019
Sejmuto: 20. 2. 2019

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová p., Vítek J.

