Č.j.: OBHE 272/2020

Zasedání OZ dne 4.9.2020 č.9/2020
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 5
Harapát L., Kalousek T, Doskočil Z., Vítek J., Šafářová P.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni: Šeda J., Harapát R.
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Rozpočtové opatření č. 4
3. Přístavba požární zbrojnice
4. Městský úřad Žamberk
5. Pozemky
6. Multifunkční hřiště
7. O2
8. Pardubický kraj
9. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č. 4:
- Dotace na nákup dopravního automobilu pro SDH z Pardubického kraje
- Náklady na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje
- Dotace za opravu márnice na hřbitově v roce 2019
- Dotace na stezku kolem potoka na dolním konci obce
- Dotace na provoz prodejny č.p. 81
Příjmy:

4222
4111
4116
4222
4122
Výdaje: 5512 6123
6155
2212 5171
2219 6121
2141 5212

+ 300 000,- Kč
+ 31 000,- Kč
+ 176 806,- Kč
+ 80 000,- Kč
+ 41 095,- Kč
+ 300 000,- Kč
+ 31 000,- Kč
+ 176 806,- Kč
+ 80 000,- Kč
+ 41 095,- Kč

Celkový rozpočet pro rok 2020: příjmy
výdaje
financování
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy

4 481 151,- Kč
6 752 301,- Kč
2 271 150,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Přístavba požární zbrojnice:
- bylo doručeno Potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV – SZIF
- Zastupitelstvo obce Hejnice schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci na akci „Přístavba
požární zbrojnice” dále složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení:
Josef Franc, Harapát Ladislav, Šafářová Pavlína a seznam dodavatelů k oslovení pro veřejnou
zakázku malého rozsahu
- otevření a hodnocení výběrovou komisí se bude konat 1.10.2020 v 16:00 hod
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Městský úřad Žamberk:
- sdělení o přístavbě k RD na parc. č. 18 v k.ú. Hejnice – p- Ing. Tolášová
- sdělení o ověření pasportu stavby a zápis údajů o stavbě Kolna na parc. č. 157 v k.ú. Hejnice
do RUIAN – p. Sl. Svoboda
- oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení – vodoprávní řízení p. Janeba
- rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu Stezka kolem potoka na dolním konci
obce
- oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Žampach
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Pozemky:
- vyhlášení záměru obce o odprodej pozemku p.č. 727/10 v k.ú Hejnice o výměře 65 m2
- ZO pověřuje starostu v jednání o možném výkupu pozemku po úpravě hranic intravilánu
obce
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Multifunkční hřiště:
- oslovit firmu Linhart sport s.r.o.
- ZO pověřuje starostu jednáním o vypracování projektové dokumentace na výstavbu
multifunkčního hřiště na pustině na podání na Stavební úřad - společného souhlasu na územní
a stavební řízení
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. O2:
informace o zrušení telefonního automatu u pohostinství k 1.1.2021 následně je nabídka
odprodeje telefonní kabiny v hodnotě 500,- Kč bez DPH – schváleno
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Pardubický kraj:
- smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany na rok 2020. Účel dotace je pořízení zásahové obuvi pro jednotku JPO V
- ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Různé:
- Ministerstvo vnitra – závěrečné vyhodnocení akce DA – Hejnice
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – seznam neznámých vlastníků
- informace k volbám do Zastupitelstva Pardubického kraje
- Ministerstvo vnitra – informace o konání zasedání zastupitelstva po ukončení nouzového
stavu
- Katastrální úřad – informace o vyznačení plomby na parcele 727/9 v k.ú. Hejnice
- Policie České republiky – informace o podání vysvětlení
- Pardubický kraj – oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
- Dětské hřiště – upravit dopadovou plochu
- dořešit opravu el. přípojky do kolny u skladováku
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 7.9.2020
Zapsala: K. Plíhalová

Vyvěšeno:
Sejmuto:

7.9.2020
23.9.2020

starosta: Harapát L.

ověřil: Vítek J., Šafářová P.

