Č.j.: OBHE 237/2020

Zasedání OZ dne 6.8.2020 č.7/2020
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Kalousek T, Šeda J., Doskočil Z., Vítek J., Harapát R.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni: Šafářová P.
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Kalousek T.
Program:
1. Stav financí
2. Rozpočtové opatření č. 2
3. Krajský úřad Pardubického kraje
4. Pojištění majetku obce
5. Havarijní pojištění vozidla
6. Pozemky
7. Městský úřad Žamberk
8. K energo s.r.o.
9. Ministerstvo vnitra
10. Oprava místní komunikace 9c na Křižánky
11. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č. 2:
- Nákup dopravního automobilu pro JSDH – dotace GŘ HZS
Příjmy:
4216
Výdaje: 3639 6123

+ 450 000,- Kč
+450 000,- Kč

Celkový rozpočet pro rok 2020: příjmy
výdaje
financování

3 601 000,- Kč
5 872 150,- Kč
2 271 150,- Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. 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 investiční dotace na akci Stezka kolem potoka na dolním
konci obce - ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy
III. Podepsaná smlouva hejtmanem na dotaci na nový dopravní automobil pro SDH včetně
podkladů k vyúčtování dotace

- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Pojištění majetku obce:
- předloženy kalkulace pojistné smlouvy na pojištění majetku obce. Ze dvou návrhů vybrána
nejvýhodnější kalkulace, a to od pojišťovny GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA
- ZO pověřuje starostu podepsáním pojistné smlouvy
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Havarijní pojištění vozidla:
- předloženy kalkulace havarijního pojištění na pojištění nového automobilu. Ze 5 návrhů
vybrána nejvýhodnější kalkulace, a to od ČSOB pojišťovny
- ZO pověřuje starostu podepsáním pojistné smlouvy
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Pozemky:
- na základě vyhlášeného záměru obce ze dne 26.6.2020 je schválen prodej pozemku p. č.
727/9 o výměře 32 m2 o pozemek se přihlásil p. Zolman M.. ZO schvaluje prodej za částku 60
Kč/m2. Za účelem narovnání právnických vztahů po provedené digitalizaci obce. ZO pověřuje
starostu přípravou a podepsáním kupní smlouvy, kde bude uvedeno že náklady spojené
s prodejem a zápisem do katastru nemovitostí hradí kupující.
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Městský úřad Žamberk:
- oznámení o zahájení společného řízení na stavbu Stezky kolem potoka na dolním konci obce
- souhlasné závazné stanovisko na akci Stezka kolem potoka na dolním konci obce
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. K energo s.r.o.:
- žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene na akci IV-12-2019509 Hejnice,
parcela 149_4 – knn p. Fischer
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Ministerstvo vnitra:
- posouzení zákonnosti obecně závazných vyhlášek obce – nebyly shledány v rozporu se
zákonem
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Oprava místní komunikace 9c na Křižánky:
- rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 633 492,- Kč, tato akce je již dokončena, čeká se na
zaslání konečné faktury a následně bude provedeno vyúčtování a podána žádost o vyplacení
poskytnuté dotace

- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Různé:
- HZS PCE – výzva k podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na výdaje za odbornou
přípravu – žádost nebude podána z důvodu malé částky profinancování
- ohlášení záměru realizace hydrogeologického průzkumu na parc. č. 3193 - p. Dobrovolný
- Pardubický kraj – při výpadku příjmů do obecních rozpočtů z důvodu konavirové pandemie
se podařilo Pardubickému kraji získat příspěvek 1.200,- Kč na obyvatele jako dílčí
kompenzaci navýšení dotačních titulů Ministerstva financí
- Ministerstvo vnitra – informace o vydání částky 3/2020 Věstníku vlády
- nainstalování nového nápisu na pohostinství – zodpovídá Harapát R.
- dokončení dětského hřiště na pustině
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 10.8.2020
Zapsala: K. Plíhalová

Vyvěšeno:
Sejmuto:

10.8.2020
26.8.2020

starosta: Harapát L.

ověřil: Kalousek T., Vítek J.

