Č.j.: OBHE 317/2021

Zasedání OZ dne 5.11.2021 č.10/2021
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Doskočil Z., Vítek J., Šafářová P., Kalousek T., Šeda J., Harapát R.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice,
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Rozpočtové opatření č. 6
3. Městský úřad Žamberk
4. Pardubický kraj
5. Opatrovnictví
6. Obecně závazné vyhlášky
7. ČEZ Distribuce
8. MŠ
9. Úřad práce
10. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočtové opatření č. 6:
- Kompenzační bonus COVID-19
Příjmy:
4111
Výdaje: 3612 5171

+ 1 869,72 Kč
+ 1 869,72 Kč

Celkový rozpočet pro rok 2021: příjmy
výdaje
financování

3 246 060,17 Kč
6 413 710,17 Kč
3 167 650,- Kč

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Městský úřad Žamberk:
- odbor správní a dopravy – Usnesení o postoupení upozornění o pozemních komunikací od
Policie ČR obci Hejnice
- odbor stavebního úřadu a územního plánování – Veřejné projednání návrhu změny UP č.3
Česká Rybná
- odbor životního prostředí a zemědělství – Rozhodnutí o vydání povolení k vypouštění
splaškových odpadních vod z novostavby RD parc.č. 3280/1
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Pardubický kraj:

- Odbor krizového řízení – Žádosti o poskytnutí dotace na dovybavení armaturami plovoucího
čerpadla, kde by po úpravě vzniklo čerpadlo kalové - nebylo vyhověno
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Opatrovnictví:
- Na základě usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ZO pověřuje starostu – Ladislava
Harapáta výkonem opatrovnictví pro p. Jánovou
- Starosta převezme dokumentaci pro jmenovanou od předchozího opatrovníka, které
vykonávalo město Vysoké Mýto
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Obecně závazné vyhlášky:
- Obec Hejnice vydává novou závaznou vyhlášku o místním poplatku za odpadové
hospodářství 1/2021 jejíž platnost bude od 1.1.2022
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 1 (Harapát R.)
Zdrželi se 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ČEZ Distribuce:
- předložena Smlouva o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny. Navýšení hodnoty jističe na odběrném místě č.p. 12 - Hasičárna
- ZO pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o připojení
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
Zdrželi se 1 (Kalousek T.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. MŠ:
- Předložena požadovaná struktura rozpočtu na roky 2022 - 2024
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Úřad práce:
- Prodloužena smlouva s Úřadem práce na VPP o další 3 měsíce a zároveň podepsán Dodatek
č. 1 Pracovní smlouvy
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Různé:
- Informace o pozemkách – nákup dílny (vloženo na katastr, přehlášení el. energie), nákup
pozemku č. 149/4 – manželé Fischer, vklad na katastr cesta od p. Fajgla
- Revize el. zařízení – zajistit nového revizáka
- Oprava komunikace na horní konec obce
- Nákup zeleně k cestě na Písečnou
- Mobilní rozhlas – uzavřena smlouva na rok 2022
- Návštěva z Hejnic u Liberce
- Příprava vozidel SDH na STK
V Hejnicích dne 8.11.2021
Zapsala: K. Plíhalová
Vyvěšeno: 8.11.2021

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.
Sejmuto: 24.11.2021

