Č.j.: OBHE 169/2022

Zasedání OZ dne 3.6.2022 č.5/2022
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. Pardubický kraj
3. Byt nad pohostinstvím
4. Pozemky
5. Žádost
6. Závěrečné audity
7. MÚ Žamberk – stavební úřad
8. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy
1. Stav financí: seznámení se stavy účtů
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Pardubický kraj:
I. předložena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz prodejny č.p. 81 – ZO
pověřuje starostu podepsáním smlouvy
II. předložena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na akci Výměna střešní krytiny na
skladu materiálu a obecní techniky na budově truhlárny - ZO pověřuje starostu podepsáním
smlouvy
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Byt nad pohostinstvím:
- za základě vyhlášeného záměru na pronájem bytové jednotky 3+1 byla přijata jedna žádost.
- ZO pověřuje starostu podepsáním Nájemní smlouvy
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Pozemky:
- přijata žádost o prodej pozemku parc.č. 604/2 o výměře 8m2 .
- ZO pověřuje starostu podepsáním Kupní smlouvy a dokumentů spojených s prodejem
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Žádost:
- žádost o povolení položit dlažbu u betonového plotu v prostoru zahrady za MŠ z důvodu
zlepšení kvality posezení a možnosti postavení stolu.

- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Závěrečné audity:
- proběhly dne 2.6.2022
- audit obce - závěr - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- audit vodovodu - závěr - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MÚ Žamberk – stavební úřad:
- seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – Terénní úpravy-stavba
vodního biotopu, manželé Kleinerovi
- projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Písečná
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Různé:
- Pardubický kraj – informace k volbám do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu PČR
- Nabídka odkupu kontejnerů na použitý textil od Diakonie Broumov – zamítnuto
- Informace k pouti a návštěvě z Hejnic u Liberce
- Předložen koncept na Technickou - ekonomickou studii-nakládání se splaškovými
odpadními vodami v obci Hejnice od firmy REC projekt
- Probíhá sekání trávy
- ZO bere na vědomí a bez výhrad.
V Hejnicích dne 6.6.2022
Zapsala: K. Plíhalová
Vyvěšeno: 6.6. 2022
Sejmuto: 22.6.2022

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Vítek J.

