Č.j.: OBHE 355/2021

Zasedání OZ dne 10.12.2021 č.11/2021
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. Nařízení obce č. 1
3. Inventarizace majetku
4. Pozemky
5. Návrh Rozpočtu obce na rok 2022
6. Návrh Rozpočtu vodovodu na rok 2022
7. Místní POV pro rok 2022-2026
8. Místní program obnovy venkova obce Hejnice na rok 2022
9. Obecní byty-garsonka v 1. patře MŠ
10. MÚ Žamberk
11. Pardubický kraj – finanční odbor
12. Rozpočtové opatření č. 7
13. Nakládání se splaškovými odpadními vodami
14. Obecně závazné vyhlášky
15. Obecní rozhlas
16. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Nařízení obce č. 1:
- vydán plán zimní údržby komunikací a chodníků na rok 2021 - 2022
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Inventarizace majetku:
- příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2021, plán inventur, proškolení zaměstnanců
a inventarizačních komisí
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Pozemky:
- ZO souhlasí s kritérii pro hodnocení pořadí žádostí o stavební pozemek parc. č. 149/4 v k.ú.
Hejnice s výměrou 776 m2- viz. příloha č. 1.
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Návrh Rozpočtu obce na rok 2022:
Příjmy
2 793 900,- Kč
Výdaje
5 961 550,- Kč
Financování 3 167 650,-Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Návrh Rozpočtu vodovodu na rok 2022:
Příjmy 606 000,- Kč
Výdaje 606 000,- Kč
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Místní POV pro rok 2022-2026:
- vypracován a vyvěšen na Úřední desce obce, a je nutné ho přiložit k žádosti o dotaci z POV
pro rok 2022
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Místní program obnovy venkova obce Hejnice na rok 2022:
- zastupitelstvo schvaluje podat žádost z programu obnovy venkova na rok 2022 výměna
krytiny na skladu materiálu a obecní techniky, obecní budova č.p.17 v celkové hodnotě 400
000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Obecní byty-garsonka v 1. patře MŠ:
- ZO schvaluje odkup krbových kamen v celkové hodnotě 10.000,- Kč od předchozího
nájemce sl. Krskové a pověřuje starostu podepsáním Kupní smlouvy
- obec Hejnice vyhlašuje Záměr na pronájem obecního bytu – garsonka v prvním patře
nadzemního podlaží budovy Mateřské školy čp. 60. Od 1. 1. 2022, zájemci o pronájem se
mohou přihlásit pouze písemně na Obecním úřadě Hejnice do termínu 29. 12. 2021
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. MÚ Žamberk:
- Stavební úřad – veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení Modernizace silnice
II/312 České Libchavy – Žamberk
- Odbor životního prostředí a zemědělství – Oznámení o zahájení územního a stavebního
řízení ve věci vypouštění splaškových odpadních vod do vod podzemních a Nová
vícestupňová ČOV pro novostavbu na parc.č. 3278 v k.ú. Hejnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Pardubický kraj – finanční odbor:
- Informace o rozpočtu na rok 2022
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Rozpočtové opatření č. 7:
- Převod MŠ přestavba ložnice, Nákup PC, Nákup pozemků
Výdaje: 3111
6171
3639
2212

5331
5137
6130
5171

+ 7 000,- Kč
+ 15 000,- Kč
+ 45 000,- Kč
- 67 000,- 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Nakládání se splaškovými odpadními vodami:
-předložena cenová nabídka na zpracování studie na akci Hejnice-nakládání se splaškovými
odpadními vodami kde výsledkem bude doporučení optimální koncepce nakládání se
splaškovými odpadními vodami v Hejnicích.
Výsledek hlasování: pro 5, zdrželi se 2 (Šeda J. a Harapát R.), proti 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Obecně závazné vyhlášky:
- Obec Hejnice vydává novou závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu 2/2021 jejíž
platnost bude od 1.1.2022
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Obecní rozhlas:
- předložena nabídka od společnosti JD ROZHLASY s.r.o. na 2 ks reproduktoru včetně
montáže v celkové hodnotě 22.651,20 Kč.
- zamítnuto všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Různé:
- Cesta na horním a dolním konci obce – odeslat vyúčtování dotace
- SZIF – kontrola fyzické realizace projektu a kontrola na místě - nebyly zjištěny nedostatky
- Tříkrálová sbírka – informace ke konání Tříkrálové sbírky
- Policie ČR – potvrzení o účasti na dopravní nehodě
- ČEZ – revizní zpráva a informace o převodu el. energie čp. 17
- SDH – možnost podat dotaci na věcné vybavení JSDH – zařídí Harapát R.
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Usnesení o zastavení řízení o žádost o poskytnutí
dotace na Víceúčelové hřiště Hejnice v roce 2021
V Hejnicích dne 13.12.2021
Zapsala: K. Plíhalová

Vyvěšeno:
Sejmuto:

13.12.2021
29.12.2021

starosta: Harapát L.

ověřil: Vítek J., Šafářová P.

