Č.j.: OBHE 112/2019

Zasedání OZ dne 5.4.2019 č.3/2019
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Kalousek T, Vítek J., Šeda J., Šafářová P., Harapát R., Doskočil Z.
Karolína Veselá - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace
3. MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství
4. MÚ Žamberk – odbor správní a dopravy
5. Nákup nového PC
6. Pardubický kraj - HZS
7. Sdružení obcí Orlicko – nákup energií
8. Žádost od KSČM o výlep volebních plakátů
9. Katastrální úřad pro Pardubický kraj
10. Policie ČR
11. MAS Orlicko
12. Dopravní automobil pro SDH
13. Stavona, spol. s r.o.
14. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace:
- vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace (umístění inženýrských sítí)
pro parcelu č. 3325 – Velič Š.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství:
- přijato rozhodnutí o schválení plánu opatření pro případy havárie – farma Dlouhoňovice –
Vítek. M.
- přijato rozhodnutí o schválení plánu opatření pro případy havárie – Křížánky – Šeda J.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MÚ Žamberk – odbor správní a dopravy:
- přijata Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
na silnici č. II/312 z důvodu výměny sloupů el. vedení
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Nákup nového PC:
- schválena cenová nabídka od firmy Jan Stoobi Štěpánek na nákup nového PC do kanceláře
Obecního úřadu.
- pověřuje starostu nákupem PC
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Pardubický kraj - HZS:
- informace o novém vyhlašování poplachu
- informace o dotačním programu na pořízení požárních techniky a věcných prostředků
požární ochrany
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Sdružení obcí Orlicko – nákup energií:
- obec se zapojuje do společného nákupu el. energie, předložena smlouva o centralizovaném
zadávání el. energie
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Výlep volebních plakátů pro volby do Evropského parlamentu:
- ZO schvaluje možnost výlepu plakátů volebním stranám. Cena za jeden ks plakátu ZO
stanovuje na 1 Kč.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Katastrální úřad pro Pardubický kraj:
- předsedou komise pro zjišťování hranic pro obnovu katastrálního operátu novým
mapováním je určena Ing. Lucie Kaplanová a členové komise starosta p. Harapát a
místostarostka p. Šafářová
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Policie ČR:
- shrnutí údajů o bezpečnostní situaci za uplynulý rok. V obci v roce 2018 byl řešen jeden
trestný čin v oblasti majetkové a v oblasti dopravy byly přestupky řešeny na místě blokovou
pokutou nebo oznámení na příslušný úřad – v oblasti dopravy je nyní řešen zvýšený dohled
policie v průtahu obcí
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. MAS Orlicko:
- podán projektový záměr na rok 2020 na rozšíření požární zbrojnice vybudováním skladu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Dopravní automobil pro SDH:
- schválení podání žádosti o dotaci na nákup dopravního automobilu v roce 2019 dle
vypsaného dotačního titulu
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Stavona, spol. s r.o.:
- výroba přepážky do MŠ mezi kuchyní a chodbou
- předložena cenová nabídka, ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Různé:
- Pardubický kraj – žádost o spolupráci při sběru dat o počtu opatrovanců – v obci je počet
opatrovanců nulový
- Galileo – nabídka na vytvoření nových webových stránek – zamítnuto
- informace k plánovanému převaděči – na silnici II/312 Libchavy – Žamberk, na schůzce na
OÚ v Českých Libchavám se zástupci SÚS Ústí nad Orlicí a ŘSD byly domluveny poslední
úpravy v projektové dokumentaci a samotná stavba by měla začít do dvou let
- výstavba cesty přes Kučerák – zatím odloženo z důvodu nedostatku finančních prostředků
na Pozemkovém úřadu
- Multifunkční hřiště s dětskými prvky – výjezdní zasedání OZ do obce Řetová dne 10.4.2019
v 16:00 za účelem prohlídky a cenového náhledu na realizaci

- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 8. 4. 2019
Zapsala: Veselá K.
Vyvěšeno: 8. 4. 2019
Sejmuto: 24. 4. 2019

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

