Č.j.: OBHE 108/2022

Zasedání OZ dne 1.4.2022 č.3/2022
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 7
Harapát L., Doskočil Z., Vítek J., Šafářová P., Harapát R., Kalousek T., Šeda J.
Karolína Plíhalová - administrativní pracovnice
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Vítek J., Šafářová P.
Program:
1. Stav financí
2. Suroviny Plundra s.r.o.
3. Linka bezpečí, z.s.
4. Sjezd rodáků
5. Orlicko
6. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Suroviny Plundra s.r.o.:
- předložen Dodatek č.5 ke smlouvě o vývozu kontejnerů a odběru separovaných surovin
- ZO schvaluje Dodatek č.5 a pověřuje starostu podepsáním Dodatku č.5
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Linka bezpečí, z.s.:
- předložena žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. pro rok 2022 na pomoct dětem a mladým
lidem ve výši příspěvku 2 000,- Kč
- ZO schválilo příspěvek ve výši 2 000,- Kč a pověřuje starostu podepsáním Darovací
smlouvy
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Sjezd rodáků:
- připravit obec na sjezd rodáků – úklid obce a pohostinství, usadit novou lavičku ke křížku na
návsi a upravit příchod k této lavičce
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Orlicko:
- podána informace z VH Orlicka k nové smlouvě o nákupu společných energií
- rozdělení příspěvků na pořádání akcí k významným výročí v obcích
- informace k výstavbě nového singltracku v okolí Bukové hory
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Různé:
- PČR- informace k bezpečnostní situaci za rok 2021 v obci Hejnice
- Klub RADOST – žádost o dar této organizaci – zamítnuto
- JD ROZHLASY – předložena cenová nabídka na modernizaci bezdrátového rozhlasu – bude
řešeno z dotačních titulů v roce 2023
- Zajistit výsadbu nových stromků za poškozené a uschlé podél cesty na Písečnou
- Zajistit likvidaci pařezu a úpravu terénu v okolí sjezdu na místní komunikaci 5C k čp. 27 na
parc. č. 393/3 v k.ú. Hejnice
- Vyrobit stojan na cyklo mapu a zabudovat vedle mapy Orlicka
- Zajistit opravu hromosvodu na objektu MŠ, odstranění závad při revizi, dále namontování
nového hromosvodu na budovu požární zbrojnice
- Zajistit revize elektřiny na obecních objektech
- Poptat možnost umístění Z-Boxu od Zásilkovny do obce

- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 4.4.2022
Zapsala: K. Plíhalová
Vyvěšeno: 4. 4. 2022
Sejmuto: 20.4.2022

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

