Č.j.: OBHE 220/2019

Zasedání OZ dne 2.8.2019 č.7/2019
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Kalousek T, Vítek J., Šafářová P., Doskočil Z., Harapát R.
Karolína Veselá - administrativní pracovnice
Omluveni: Šeda J.
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. MŠ – projektový záměr
3. Rekonstrukce VN
4. Krajský úřad Pardubického kraje
5. Krajský úřad Královehradeckého kraje
6. MÚ Žamberk – Stavební úřad
7. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
8. Pohostinství u Lucerny
9. Hřiště
10. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. MŠ – projektový záměr:
- předložen projektový záměr přes MAS Orlicko, z.s. na projekty – pořízení interaktivní
tabule, obnova starého nábytku, pořízení el. varhan a pořízení nových prvků na zahradu
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rekonstrukce VN:
- oznámení zahájení díla a vstupů na pozemky při rekonstrukci VN – Energomontáže
Votroubek, s.r.o., číslo stavby IE-12-2007396 Hejnice, Č. Rybná
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Krajský úřad Pardubického kraje:
- oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti vydává veřejnou vyhlášku –
opatření obecné povahy kdy stanovuje přechodnou úpravu provozu v úseku na silnici I/11,
v úseku Dolní Dvůr-Žamberk v období od 20.7. do 21.7. a od 27.7. do 28.7.2019 a dále přijato
povolení pro firmu STRABAG a.s. k provádění této stavby
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Krajský úřad Královehradeckého kraje:
- vydáno rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice I/14 na území obce Záměl v termínu od
24.7. do 28.8.2019, objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t je stanovena obousměrně přes naši
obec
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MÚ Žamberk – Stavební úřad:
- kolaudační souhlas ke stavbě Janeba – nové OM, kNN parc. č. 262/3 v k.ú. Hejnice
- pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby – Hejnice, vývody z TS 86 rekonstrukci
nn, dolní konec obce a pustina, v pátek 9.8.2019 v 9:00
- společný souhlas se stavbou Novostavby rodinného domu na pozemcích parc. č. 3325, 3326,
3372,3377,3281 v k.ú. Hejnice – Velič Š.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje:
- výzva k podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na výdaje za odbornou přípravu, za
skutečný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a
opravy neinvestiční povahy jednotek SDH obcí za období 1.8.2018 až 31.7.2019, žádosti
podat nejpozději do 31.8.2019
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Pohostinství u Lucerny:
- vyhlášení záměru obce Hejnice na pronájem pohostinství u Lucerny. Po uplynutí zveřejnění
rozhodne ve věci zastupitelstvo obce Hejnice
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Hřiště:
- po vyhodnocení ankety mezi občany byla vybrána lokalita na pustině na vybudování
multifunkčního hřiště
- nyní bude probíhat poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Různé:
- Ministerstvo vnitra – informace k problematice nabídek služeb před telekomunikační
technologie
- Datové schránky – možnost přihlášení mobilním klíčem
- Vesnické hry bez katastru – probíhají poslední přípravy
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 5.8.2019
Zapsala: Veselá K.
Vyvěšeno: 5.8.2019
Sejmuto: 21.8.2019

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

