Č.j.: OBHE 326/2019

Zasedání OZ dne 6.12.2019 č. 11/2019
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Harapát R., Vítek J., Šafářová P., Šeda J.., Kalousek T., Doskočil Z.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Šafářová P., Vítek J.
Program:
1. Stav financí
2. Obecně závazné vyhlášky
3. Nařízení obce č. 1
4. Inventarizace majetku
5. Návrh Rozpočtu obce na rok 2020
6. Návrh Rozpočtu vodovodu na rok 2020
7. MŠ Hejnice
8. Městský úřad Žamberk – stavební úřad
9. Krajský úřad Pardubického kraje
10. Městský úřad Ústí nad Orlicí – Stavební úřad
11. Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Orlicí
12. TS ŽAMBERK s.r.o.
13. INGPROservis
14. EKOLA České Libchavy s.r.o.
15. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Obecně závazné vyhlášky:
- vydaná Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku ze psů
- vydaná Obecně závazná vyhláška č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Nařízení obce č. 1:
- vydán plán zimní údržby komunikací a chodníků na rok 2019 - 2020
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Inventarizace majetku:
- příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2019, plán inventur, proškolení zaměstnanců
a inventarizačních komisí
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Návrh Rozpočtu obce na rok 2020:
Příjmy
3 151 000,- Kč
Výdaje
5 422 150,- Kč
Financování 2 271 150,-Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Návrh Rozpočtu vodovodu na rok 2020:
Příjmy 586 000,- Kč
Výdaje 586 000,- Kč
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MŠ Hejnice:
- Změna závazných ukazatelů č. 2 pro rok 2019 navýšení o + 27 600,-Kč, celkový převod
Závazných ukazatelů pro rok 2019 se stanovuje na 631 929,- Kč z důvodu nákupu dětských
židliček
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Městský úřad Žamberk – stavební úřad:
- seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí povolení stavby – Přístavba požární zbrojnice
- oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení – Přístavba požární zbrojnice
- souhlas s ohlášenou změnou stavby před jejím dokončením – p. Vítek
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Krajský úřad Pardubického kraje:
- oznámení o aktualizaci č.3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území
- metodická informace k postupu obecních úřadů při výkonosti na úseku regulace hazardních
her
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Městský úřad Ústí nad Orlicí – Stavební úřad:
- zahájení řízení o územním plánu Sopotnice – veřejné projednávání návrhu ÚP se bude konat
16.12.2019 v 15:00 na OÚ v Sopotnici
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Orlicí:
- žádost o podání zprávy o chování obviněného ve zkušební době podmíněného zastavení
trestního stíhání
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. TS ŽAMBERK s.r.o.:
- dodatek ke smlouvě o převzetí odpadů – jedná se o likvidaci bioodpadu od občanů
- OZ pověřuje starostu podepsáním dodatku č.3 o převzetí odpadů
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. INGPROservis:
- předložena projektová dokumentace ke stavbě – Modernizace silnice II/312 České Libchavy
– žádost o vyjádření či stanovisko ke zpracované projektové dokumentaci – k projektové
dokumentaci jsou výhrady z důvodu nezapracování přípravy na do vybudování chodníku od
čp.61 po čp.56 – obruba, odvodnění a zpevněný povrch se štěrkodrtí
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. EKOLA České Libchavy s.r.o.:
- předložena smlouva o poskytování služeb, včetně přiloženého ceníku
-ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytování služeb
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Různé:
- Ministerstvo vnitra – oznámení vydání částky 7/2019 Věstníku vlády pro orgány krajů a
orgány obcí
- Obec Bublava – žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava – zamítnuto
- ČNB – oznámení s průběhem roční uzávěrky 2019/2020, platební příkazy zadat nejpozději
do 30.12.2019
- oznámení o konání Tříkrálové sbírky v období 1.-14. ledna 2020
- informace k nákupu nového hasičského automobilu, výstavbě hřiště a osazování stromků
- konání veřejného zastupitelstva bude 27.12.2019 od 18:30 hodin na sále OÚ
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 09.12.2019
Zapsala: Plíhalová K.
Vyvěšeno: 09.12.2019
Sejmuto: 25.12.2019

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

