Č.j.: OBHE 339/2020

Zasedání OZ dne 6.11.2020 č.11/2020
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Doskočil Z., Šafářová P., Šeda J., Harapát R., Vítek J., Kalousek T.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Řád veřejného pohřebiště
4. Pozemky
5. Multifunkční hřiště
6. Místní program obnovy venkova obce Hejnice na rok 2017-2021
7. MÚ Žamberk
8. MŠ Hejnice
9. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č. 5:
- Dotace na opravu místní komunikace 9c na Křižánky
- Dopravní automobil SDH
Příjmy:
4116
+ 633 492,- Kč
Výdaje: 2212 5171
+ 633 492,- Kč
3639 6123
- 820 000,- Kč
5512 6123
+ 820 000,- Kč
Celkový rozpočet pro rok 2020: příjmy
5 114 643,- Kč
výdaje
7 385 793,- Kč
financování
2 271 150,- Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Řád veřejného pohřebiště:
- Obec Hejnice jako provozovatel veřejného pohřebiště vydává Řád veřejného pohřebiště v
Hejnicích
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Pozemky:
- vyhlášení záměru obce o odprodej pozemku p.č. 60/3 v k.ú Hejnice o výměře 124 m2
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Multifunkční hřiště:
- ZO pověřuje starostu k vypracování veřejnoprávní smlouvy s MÚ Žamberk, odbor
Regionálního rozvoje a územního plánování, oddělení Stavební úřad se sídlem Masarykovo
náměstí 166, 564 01 Žamberk
- ZO pověřuje starostu podepsáním veřejnoprávní smlouvy
- ZO schvaluje podání Žádosti o dotaci na Multifunkční hřiště na Ministerstvo pro Místní
rozvoj
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Místní program obnovy venkova obce Hejnice na rok 2017-2021:
- zastupitelstvo schvaluje rozšíření místního programu obnovy venkova obce Hejnice na rok
2017 – 2021, který byl schválen na zasedání ZO č. 10/2019 dne 1.11.2019 o bod č. 17 –
Multifunkční hřiště – výstavba multifunkčního hřiště v celkové hodnotě 2 200 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MÚ Žamberk:
- oznámení o projednání návrhu zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Dlouhoňovice od
21.10.2020 do 21.11.2020
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. MŠ Hejnice:
- byl předložen návrh o úpravu ložnice v MŠ s ředitelkou bude jednáno o možné jiné
alternativě přebudovat na ložnici horní třídu MŠ
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Různé:
- Krajský úřad Pardubického kraje – sdělení ve věci podaných návrhů na neplatnost voleb
- NIKM – národní inventarizace kontaminovaných a potencionálně kontaminovaných míst
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – informace o pokynu k platbě
- ČNB – podpisové vzory k internetovému bankovnictví
- VO – zbytek dosluhujících lamp VO na Pustinu bude při jejich poruše probíhat výměnou za
nová svítidla LED z důvodu vysoké pořizovací ceny výbojkových trubic
- rozmanipulování pořezaného dřeva na opravu lávky u obchodu a příprava na výměnu celé
lávky
- Sběrné místo – úprava provozní doby od 9:00 do 11:00 hod z důvodu neukázněnosti občanů
v ukládání a třídění odpadu
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Hejnicích dne 9.11.2020
Zapsala: K. Plíhalová
Vyvěšeno:
Sejmuto:

9.11.2020
25.11.2020

starosta: Harapát L.

ověřil: Vítek J., Šafářová P.

