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U s n e s e n í
ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 16. 12. 2009 v 17 hodin v

budově obecního úřadu v Heřmanovicích

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec, p. Robert
Sütto, ing. Mária Skopalíková
Omluvení zastupitelé: ing. Petr Kováč, ing. Libor Petřík
Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Marie Poppeová
Ověřovateli zápisu byli schváleni: ing. Mária Skopalíková, p. Robert Sütto

1. Zastupitelstvo obce

s     c h v     a l u j e :  

a) Prodej obecních pozemků
    - panu Leonu Chrobokovi: p.č. 4396/1 část dle GP, p.č. 2187 část dle GP, obě části vždy za
cenu 35,-Kč/m2
    - paní Boženě Grimové: p.č. st. 470 (52 m2) za cenu 100,- Kč/m2, p.č. 2711 část dle GP,
p.č. 4396/1 část dle GP. obě části vždy za cenu 35,-Kč-m2

b) Záměry prodeje obecních pozemků
p. č. 2174 (194 m2) 

c) Záměr pronájmu svobodárny v přízemí domu č.p. 503

f) Tuto úpravu nájemních vztahů v domech č.p. 480 a 479:

Provedená aktualizace nájemních vztahů zajišťuje, že nájemci uvedených bytů jsou
občané, kteří v bytech v současně době bydlí a projevili zájem si následně byty a
odpovídající podíly na domě od obce odkoupit, a to dle „Zásad“ schválených Usnesením
zastupitelstva obce dne 29.9.2009. 

g) Tato rozpočtové opatření č. 2/2009: 
1. Vzhledem k tomu, že se obci podařilo získat dotaci na projekt „Úpravy pozemků pro
výstavbu nových obytných budov a výstavba infrastruktury“ ve výši 300tis. Kč a je nutno
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z prostředků obce dofinancovat 200tis. Kč, bude v rozpočtu obce částka 200tis. Kč na
investici do úpravy pozemků převedena z kapitoly 33225171 Zachování a obnova kulturních
památek.
Bude tedy provedeno:

2. V oddílu bytové hospodářství bude provedeno: 

3. V oddílu údržba veřejné zeleně bude provedeno:

h) Úhrady příspěvků mateřské škole Holčovice za děti z Heřmanovic ve výši 270,- Kč za dítě
a měsíc s platností od září 2009.

i)  Příspěvek  ve  výši  3200,-  Kč  Fondu  rozvoje  sociálních  služeb  Sdružení  měst  a  obcí
Albrechticka.

j) Odborným lesním hospodářem obecního lesa pana ing. Libora Petříka.

k) Vyhlášku od nakládání s komunálním odpadem platnou počínaje rokem 2010.

l) Složení inventarizační komise na provedení inventur za rok 2009 ve složení předseda p  
J. Kubinec, členové ing. M. Skopalíková a p. M. Poppeová.

m) Roční odměny členům komisí dle zápisu k tomuto usnesení.

2. Zastupitelstvo obce

b e r e  n a  v ěd o m í :
a) Informaci dr. Hynka Sekaniny o realizaci projektu „Úpravy pozemků pro výstavbu nových

obytných budov a výstavba infrastruktury“. Na realizaci tohoto projektu se obci
Heřmanovice podařilo získat dotaci ve výši až 300000,- Kč uznatelných nákladů, celková
hodnota projektu je pak 500000,- Kč. 

b) Informaci starosty a místostarosty o tom, že obci Heřmanovice se definitivně podařilo do
vlastnictví obce získat tzv. obecní les o výměře asi 30 ha. Obecní les je již zapsán na
vlastnickém listu obce Heřmanovice

c) Informaci starosty obce o konání Svatoštěpánského koncertu v sobotu 26.12.2009 
v 16:30 hod. v kostele sv. Ondřeje v Heřmanovicích, koncert obec spolupořádá.

............................................. ...................................
RNDr. Hynek Sekanina Jan Tomalský
místostarosta starosta


