Č.j.: OBHE 177/2019

Zasedání OZ dne 6.6.2019 č.5/2019
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Kalousek T, Vítek J., Šeda J., Šafářová P., Doskočil Z., Harapát R.
Karolína Veselá - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Rozpočtové opatření č. 3
3. MŠ
4. Závěrečné účty obce a vodovodu za rok 2018
5. Účetní závěrka obce za rok 2018
6. Rozpočtové výhledy obce + vodovodu na 2020-2022
7. Krajský úřad Pardubického kraje
8. MÚ Žamberk: odbor životního prostředí a zemědělství
9. MÚ Žamberk: Stavební úřad
10. TJ SOKOL Česká Rybná z.s
11. Linka bezpečí, z.s
12. Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
13. Pardubický kraj
14. Pozemky
15. Obecní technika
16. Výměna oken a dveří na sále OÚ a pohostinství
17. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č. 3:
- daň z příjmů PO za obce
- dotace na volby do Evropského parlamentu
Příjmy

1122
4111
výdaje 6399 5362
6117 5139

+ 14 850,- Kč
+ 29 000,- Kč
+ 14 850,- Kč
+ 29 000,- Kč

Celkový rozpočet pro rok 2019: příjmy
3 494 371,- Kč
výdaje
4 303 021,- Kč
financování 808 650,- Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. MŠ:
- účetní závěrka MŠ Hejnice za rok 2018 obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz
zisku a ztrát, Přílohu, Kontrolu hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hejnice a
Inventarizační zápis za rok 2018. Byl schválen přebytkový výsledek hospodaření, který je
převeden do fondu odměn a rezervního fondu, viz Protokol o schválení účetní závěrky.
- obcí proveden audit příspěvkové organizace dne 14.5.2019, závěr-příspěvková organizace
využila prostředky účelně a hospodárně. Celkové hospodaření příspěvkové organizace bylo
vyrovnané, provozní prostředky byly účelně využity, při kontrole nebyly zjištěny chyby a
nedostatky protokol vyhotoven 27.5.2019.
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Závěrečné účty obce a vodovodu za rok 2018:
Závěrečný účet obce za rok 2018:
příjmy celkem
3 985 252,91 Kč
výdaje celkem
3 340 039,16 Kč
saldo
645 213,16 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
Závěrečný účet Skupinového vodovodu Hejnice – Česká Rybná za rok 2018:
příjmy celkem
583 895,- Kč
výdaje celkem
538 288,44 Kč
saldo
45 606,56 Kč
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Účetní závěrka obce za rok 2018:
- obsahuje předložené doklady: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, Zprávy o provedení
finančních kontrol, Zprávu o přezkumu hospodaření a Inventarizační zápis za rok 2018, viz
Protokol o schválení účetní závěrky
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Rozpočtové výhledy obce + vodovodu na 2020-2022:
Rozpočtový výhled obce na 2020-2022:
2020: Příjmy 2 976 500,- Kč
2021: Příjmy 2 993 800,- Kč
Výdaje 2 838 500,- Kč
Výdaje 3 710 500,- Kč
Saldo
862 000,- Kč
Saldo
716 700,- Kč
2022: Příjmy 3 008 000,- Kč
Výdaje 3 451 000,- Kč
Saldo
443 000,- Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
Rozpočtový výhled vodovodu na 2020-2022:
2020: Příjmy 585 000,- Kč
2021: Příjmy 598 000,- Kč
Výdaje 585 000,- Kč
Výdaje 598 000,- Kč
2022: Příjmy 610 000,- Kč
Výdaje 610 000,- Kč

- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Krajský úřad Pardubického kraje:
I. předložena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz prodejny č.p. 81 – ZO
pověřuje starostu podepsáním smlouvy
II. předložena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na výměnu oken a vchodových dveří
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. MÚ Žamberk: odbor životního prostředí a zemědělství:
- oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci Vypouštění odpadních vod do vod
povrchových z RD čp. 47 a čp. 84
- oznámení o zahájení vodoprávního řízení – Novostavba RD na parc. č. 3325 v k.ú. Hejnice
- udělení souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok Libchavský potok –
Novostavba RD na parc. č. 3325 v k.ú. Hejnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. MÚ Žamberk: Stavební úřad:
-vydán územní souhlas na nové kabelové vedení nn pro připojení parcely p.č. 3325 v k.ú.
Hejnice na výstavbu RD
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. TJ SOKOL Česká Rybná z.s.:
- podepsána darovací smlouva na částku 1.000,- Kč na dětský den v obci Česká Rybná
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Linka bezpečí, z.s.:
- předložena žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. pro rok 2019 na pomoct dětem a mladým
lidem ve výši příspěvku 2 000,- Kč
- ZO schválilo příspěvek ve výši 1 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí:
- schválena individuální dotace na nutnou rekonstrukci budovy OS ČČK ve výši 1 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Pardubický kraj:
- prodloužena lhůta do 30.6.2019 pro podání žádosti o dotaci na věcné vybavení, včetně
zásahových ochranných oděvů a zásahové obuvi
- SDH požaduje 6 ks jednovrstvých oděvů
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Pozemky:
- koupě pozemku č. 28 ve zjednodušené evidenci o výměře 63m2
- koupě pozemku č. 32 ve zjednodušené evidenci o výměře 29m2
- jedná se o pozemky na listu vlastnictví 164 p. Honskuse, na místní komunikaci před
kovodílnou. Jedná se o zpevněný asfaltový povrch komunikace, požadovaná cena vlastníka za
1m2 je 100 Kč.
- ZO pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy na uvedené pozemky
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se
1 (Harapát R.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Obecní technika:
- nákup zahradního traktůrku na osekávání obecních travnatých ploch do 100 000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 (Harapát R.) Zdrželi se
0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Výměna oken a dveří na sále OÚ a pohostinství:
- složena záloha v hodnotě 300 000,- Kč na tuto akci
- výměna oken a dveří dokončena 30.5.2019 dále bylo provedeno vymalování sálu a
pohostinství včetně úklidu, byly zakoupeny nové záclony, nyní probíhá předání klíčů od
nových dveří do objektu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Různé:
- Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. - žádost o příspěvek –
zamítnuto
- MZE - doplnění rozpočtu na opravu márnice o výměry na jednotlivých položkách při její
opravě
- zajistit ubytování a provoz restaurace v sobotu 15.6.2019 pro návštěvu kolařů z Hejnic u
Liberce
- doručena další nabídka na herní prvky na plánované dětské hřiště
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 10.6.2019
Zapsala: Veselá K.
Vyvěšeno: 10.6.2019
Sejmuto: 26.6.2019

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

