Č.j.: OBHE 378/2021

Zasedání OZ dne 29.12.2021 č.12/2021
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Kalousek T, Vítek J., Harapát R., Doskočil Z., Šafářová P., Šeda J.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Rozpočet obce na rok 2022
3. Rozpočet vodovodu na rok 2022
4. Shrnutí akcí v roce 2021
5. Informace k poplatkům na rok 2022
6. Informace k provozu vodovodu v roce 2021
7. Dílčí audity
8. Bytové jednotky
9. Závazné ukazatele
10. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozpočet obce na rok 2022:
Příjmy:
3 478 900,- Kč
Výdaje:
5 008 650,- Kč
Financování:
1 529 750,- Kč (úspory z minulých let)
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočet vodovodu na rok 2022:
Příjmy 606 000,- Kč
Výdaje 606 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Shrnutí akcí v roce 2021:
- výčet akcí provedených v roce 2021 včetně jejich nákladů a seznámení s plánovanými
akcemi na rok 2022
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Informace k poplatkům na rok 2022:
- poplatek odpady – vydána nová vyhláška na rok 2022, kdy je navýšen poplatek na 1 osobu
na 450,- Kč
- poplatek za psy – zůstává nezměněn dle stávající vyhlášky

- poplatky možno uhradit od 1.1.2022 do 31.3.2022 v úředních hodinách v kanceláři OÚ, kde
občané obdrží i známku na vývoz popelnice na rok 2022, který je nově 1x za 14 dní po celý
rok dle rozpisu svozu od firmy Ekola. Viz. webové stránky obce:
https://www.obechejnice.cz/svozovy-plan-odpadu.html
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Informace k provozu vodovodu v roce 2021:
- informace o činnosti vodovodu a o kvalitě vody v odebraných vzorcích
- cena vodného pro rok 2022 nově navýšena na 19 Kč za m3
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Dílčí audity:
- proběhly dálkovou formou elektronicky dne 21.12.2021
- audit obce - závěr - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- audit vodovodu - závěr - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Bytové jednotky:
- ZO schvaluje navýšení nájemného všech bytů o inflaci 10% - ZO pověřuje starostu
podepsáním nových Dodatků je smlouvám.
- vyhlášen záměr na pronájem bytové jednotky 3+1 nad pohostinstvím č.p. 52 a dále garsonky
horní v prvním patře nadzemního podlaží budovy Mateřské školy čp. 60. od 7. 2. 2022
- zájemci o pronájem se mohou přihlásit pouze písemně na Obecním úřadě Hejnice do
termínu 4.2.2022
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Závazné ukazatele:
- závazné ukazatele na provoz MŠ Hejnice na rok 2022 jsou schváleny v rozpočtu obce ve
výši 290 000,- Kč
- závazné ukazatele pro provoz místního obchodu č.p.81 na rok 2022 jsou schváleny
v rozpočtu obce ve výši 84 000,- Kč
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Různé:
MV – informace k elektronickému systému vyhlašování obecně závazných vyhlášek a
nařízení
Linka bezpečí – poděkování obci za podporu Linky bezpečí v roce 2021
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 3.1.2022
Zapsala: K. Plíhalová
Vyvěšeno: 3.1.2022
Sejmuto: 19.1.2022

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová p., Vítek J.

