Zasedání OZ dne 29.6.2012 č. 7/2012
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Samek P., Šafářová P., Doskočil Z., Ing.Tolášová P.,
Vítek J.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: Jansová L.
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Šafářová P.
Usnesení:
1. Stav financí: běžný účet k 29.6.12
spořící učet k 29.6.12

495 162,69 Kč
471 186,28 Kč

- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Závěrečný účet obce za rok 2011:
příjmy celkem
2 241 582,91 Kč
výdaje celkem
1 932 337,07 Kč
saldo
309 245,84 Kč
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
Závěrečný účet vodovodu za rok 2011:
příjmy celkem 453 107,15 Kč
výdaje celkem 410 698,60 Kč
saldo
42 408,55 Kč
Závěrečný účet Orlicka za rok 2011- dle předložené zprávy
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočtové opatření č.1:
- účelová dotace z Pardubického kraje na opravu střechy Hasičské zbrojnice čp. 12
Příjmy
pol.
+ 100 000,- Kč
Výdaje §
pol.
+ 100 000,- Kč
Rozpočtové opatření č.2:
- účelová dotace z Pardubického kraje na provoz prodejny čp.81
Příjmy
pol. 4122
+ 34 000,- Kč
Výdaje § 2141
pol. 5212
+ 34 000,- Kč

Celkový rozpočet pro rok 2011: příjmy
výdaje

2 017 700,- Kč
2 017 700,- Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Zábradlí na mostku na Křížánky:
- řešeno likvidátorem České pojišťovny ze zákonného pojištění vozidla svozové firmy dřeva,
která poškození způsobila
- oprava zadána firmě Unikovo Svoboda a.r.o., Helvíkovice dle jejich předložené cenové
kalkulace v částce 18 984,-Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Základní registry:
- jedná se o Registr obyvatel, Registr osob, Registr územní identifikace a Registr práv
a povinností,
- informace ke spuštění ostré verze od 1.7.12
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. KÚ Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství:
- vydané Rozhodnutí na umístění a povolení stavby „Výstavba 2 VE na pozemku parcela
č.577/1 v k.ú. Hejnice u Žamberka“, které zrušilo Rozhodnutí MÚ Žamberk ze dne 6.2.12,
kde byl vydaný souhlas s umístěním a povolením stavby
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Veřejná služba:
- prodloužení smluv a sepsání nové smlouvy s pracovníky vykonávající Veřejnou službu
do 31.12.12, v obci budou nadále pracovat 3 pracovníci
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Orlicko:
- specifikace příspěvků na projekty sdružení
- informace k umístění rozhleden- stavět se bude pouze jedna rozhledna v lokalitě Lukavice,
tuto stavbu zaštítí z dotace sdružení Orlicko a dofinancování zajistí obec Lukavice z vlastních
zdrojů
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Byt v Pohostinství:
- výměna oken provedena v částce 36 856,70 Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. České dráhy:
- informace o přípravě, sestavě a projednávání nového železničního řádu pro 2013
- OZ bere na vědomí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 3.7.2012

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

3.7.2012
19.7.2012

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Šafářová P.

