Č.j.: OBHE 204/2019

Zasedání OZ dne 4.7.2019 č.6/2019
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. MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství
3. MÚ Žamberk – Stavební úřad
4. MÚ Ústí nad Orlicí – Stavební úřad
5. Krajský úřad Královehradeckého kraje
6. Krajský úřad Pardubického kraje
7. Sdružení obcí Orlicko
8. Pozemky
9. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství:
- přijato rozhodnutí o udělení souhlasu se stavbou RD – Velič Š.
- vydáno povolení k vypouštění splaškových odpadních vod z objektu čp.47 –Ing. Tolášová P.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MÚ Žamberk – Stavební úřad:
- pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby Janeba – nové OM, kNN – 12.7.2019 od
9:45 hod
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MÚ Ústí nad Orlicí – Stavební úřad:
- oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu obce Sopotnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Krajský úřad Královehradeckého kraje:
- oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení úplné uzavírky silnice I/14 na území
obce Záměl, v místě mostu ev.č. 14-116. Termín uzavírky 24.7.2019-28.8.2019
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Krajský úřad Pardubického kraje:
- stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11, v úseku Dolní Dvůr – Žamberk.
Platnost úpravy: 20.7.2019 – 21.7.2019 a 27.7.2019 – 28.7.2019
- oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Sdružení obcí Orlicko:
- OZ bere na vědomí informaci starosty obce o schválení „Závěrečného účtu svazku Sdružení
obcí Orlicko za rok 2018“ bez výhrad valnou hromadou svazku konanou dne 25.6.2019
- na projekt Malé památky Orlicka - obec navrhuje opravu křížků na hřbitově a naproti
pohostinství
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Pozemky:
- po vybudování základové desky pod RD na parc. č. 3325 p. Veliče bude z kupní smlouvy
dodatkem vymazáno předkupní právo pro obec na uvedený pozemek z důvodu možnosti
čerpání hypotečního úvěru jmenovaného
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Různé:
- předloženy 2 nabídky na dětské hřiště – firma MONOTREND s.r.o. – zajistit dotazník pro
občany obce ke zvážení a vybrání vhodné lokality
- Vesnické hry bez katastru - zajistit ceny, program a soutěže
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 8.7.2019
Zapsala: Veselá K.
Vyvěšeno: 8.7.2019
Sejmuto: 24.7.2019

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

