Č.j.: OBHE 148/2020

Zasedání OZ dne 7.5.2020 č.4/2020
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Kalousek T, Harapát R., Šeda J., Šafářová P., Doskočil Z., Vítek J.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Oprava místní komunikace 9c na Křižánky
3. MŠ
4. Lávka přes potok před obchodem
5. Pozemky
6. Městský úřad Žamberk
7. Linka bezpečí, z.s.
8. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Oprava místní komunikace 9c na Křižánky:
- podepsaná smlouva o dílo se zhotovitelem byla odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj
v uvedeném termínu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. MŠ:
- obcí proveden audit příspěvkové organizace dne 6.4.2020, 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 20.4.2020.
- po dohodě s ředitelkou MŠ bude školka znovuotevřena od 11.5.2020
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Lávka přes potok před obchodem:
-ZO schvaluje nákup traverz a materiálu – dřevo na opravu lávky přes potok před obchodem
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Pozemky:
- Vyhlášení záměru obce o odprodej pozemku p.č. 1 v k.ú Hejnice o výměře 166m2, p.č. 51/2
o výměře 5m2 a p.č. 727/7 o výměře 35m2
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Městský úřad Žamberk:
- oznámení o zahájení vodoprávního řízení na projekt hydrogeologických průzkumných prací
na parc. č. 3193 v k.ú. Hejnice – p. Dobrovolný R.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Linka bezpečí, z.s.:
- předložena žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. pro rok 2020 na pomoct dětem a mladým
lidem ve výši příspěvku 2 000,- Kč
- ZO schválilo příspěvek ve výši 2 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Různé:
- Hřiště – podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na Stavební úřad
- Dovezena další dezinfekce COVID-19, možnost občanů vyzvednout si do vlastní nádoby na
OÚ Hejnice v úředních hodinách
- Převést stoly před pohostinství U lucerny, natřít a opravit. Provést nátěry okenních parapetů
na sále a pohostinství a opravit skříň na propanbutanové láhve.
- Bylo provedeno osázení břehu u potoka novou výsadbou zbývá doplnit novou mulčovací
kůrou
- Provést cenovou poptávku na novou reklamní tabuli na pohostinství a hasičárnu

- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 11.5.2020
Zapsala: K. Plíhalová

Vyvěšeno:
Sejmuto:

11.5.2020
27.5.2020

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

