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U s n e s e n í 
ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 12. 7. 2010 v 17.30 hodin  

v budově obecního úřadu v Heřmanovicích 
 

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

s c h v a l u j e : 
 

a) Prodeje obecních pozemků 
    paní Anně Kmínkové  

1. p.č. 1641/3 (trvalý travní porost, 240 m2) za cenu 12,- Kč/m2 
2. p.č. st. 630 (136 m2) za cenu 35,- Kč/m2 
3. p.č. st. 625 (248 m2) za cenu 35,- Kč/m2 
 

b)  Záměry prodeje obecních pozemků 
1. p.č. 4396/1 ostatní plocha, část dle GP 
2. p.č. st. 510 (19 m2)  
3. p.č. 3281/2 trvalý travní porost, části dle GP  
4. p.č. 3505 zahrada (434 m2)  
5. p.č. st. 92 (180 m2) 
6. p.č. 4398/4 ostatní plocha část dle GP 
7. p.č. 4376/2 ostatní plocha (263 m2) 
8. p.č. 3513 zahrada (615 m2) 
 

c) Pronájmy obecních pozemků 
     paní Anně Kmínkové 

1. p.č. 2173/3 (ostatní plocha, 1076 m2), a to pouze k sečení 
2. p.č. st. 591/2 m2 (46 m2), a to pouze k sečení 
3. p.č. 2187 zbývající část dle GP (viz Usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.12.2009) 

části parcely č.p. 2187, a to pouze k sečení 
4. p.č. st. 591/1 (406 m2), a to pouze k sečení 
5. p.č. 2194/2 (orná půda, 2780 m2), a to pouze k sečení 

 
d) Záměry pronájmu obecních pozemků 

1. p.č. st. 92 (180 m2)  
2. p.č. 336 zahrada (685 m2)  
3. p.č. 2892/1 zahrada (2582 m2) - pouze k sečení 
4. p.č. 2955/1 zahrada (791 m2) - pouze k sečení 
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e) Náhradu panu Karlu Kováčovi za použití malého traktoru s vlečkou v rámci VPP, a to dle 

zápisu z jednání tohoto zastupitestva. 
 
f) Tyto smlouvy o zřízení věcného břemene: 

1. "Smlouvu o zřízení věcného břemene" mezi oprávněným Telefónika O2 Czech 
Republic, a.s. a povinným Obec Heřmanovice. Věcné břemeno spočívá v podzemním 
komunikačním vedení veřejné komunikační sítě na pozemku p.č. 4396/1 dle 
geometrického plánu č. 395-636/2009-b, který je nedílného součástí smlouvy, 
vypracovaném Ing. Milan Lyčka, IČO 40272613, Nádražní 185, 702 00 Ostrava. 
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu 1000,- Kč. 

2. "Smlouvu o zřízení věcného břemene" mezi oprávněným Telefónika O2 Czech 
Republic, a.s. a povinným Obec Heřmanovice. Věcné břemeno spočívá v podzemním 
komunikačním vedení veřejné komunikační sítě na pozemku p.č. 4396/1 dle 
geometrického plánu č. 395-636/2009-a, který je nedílného součástí smlouvy, 
vypracovaném Ing. Milan Lyčka, IČO 40272613, Nádražní 185, 702 00 Ostrava. 
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu 2800,- Kč. 

 
g) Žádost manželů Josefa a Miluše Bannertových, Heřmanovice 445, PSČ 793 74 o souhlas 

obce Heřmanovice s převodem pozemku z jejich SJM na syna Ing. Josefa Bannerta, bytem 
Josefy Faimonové 23, 628 00 Brno. 

 
Zastupitelstvo obce 
 

u k l á d á : 
starostovi obce zahájit kroky k vypracování studie nebo projektu, která(ý) se bude zabývat 
řešením odtoku vody z parcely č. 4396/1 mezi domy č.p. 49 a č.p. 233, a to v případě, že ve 
věci odtoku vody nedojde k písemné dohodě mezi všemi zainteresovanými. 
 
 
         
 
.............................................    ................................... 
RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 
místostarosta      starosta 
 


