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U s n e s e n í 
ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 28. 6. 2011 v 17.00 hod.  

v budově obecního úřadu v Heřmanovicích 
 

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

s c h v a l u j e : 
 

a) Záměry prodeje obecních pozemků 
1. p.č. st. 395 (109 m2) 
2. p.č.  698 (312 m2) 
3. p.č. st. 380 (171 m2) 
4. p.č. 556 (460 m2) 
5. p.č. 843/2 (1006 m2) 
6. p.č. 4386/8 (188 m2) 
7. p.č. st. 120 (47 m2) 
8. p.č. 382 (47 m2) 
 

b) Záměry pronájmu obecních pozemků 
1. p.č. st. 719 (169 m2).  
 

c) Audit hospodaření obce za rok 2010. 
 
d) Rozpočtové opatření 1/2011: 

1) Navýšení rozpočtu ve výdajové položce Opravy a udržování - hřiště z původní částky 
30 tis. Kč na částku 110 tis. Kč 

2) Navýšení rozpočtu ve výdajové položce Vybavení hřiště z původní částky  
115 tis. Kč na částku 145 tis. Kč 

3) Navýšení rozpočtu ve výdajové položce Veřejná zeleň hřiště z původní částky  
20 tis. Kč na částku 100 tis. Kč 
Všechna výše uvedená navýšení budou uhrazena z přebytku hospodaření v roce 2010. 

 
e) Směrnice pro odměňování pracovníků veřejně prospěšných prací v r. 2011. 
 
f) Smlouvy pracovníků veřejně prospěšných prací na rok 2011. 
 
g) uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů mezi městem Město Albrechtice a obcí 
Heřmanovice o výkonu přenesené působnosti v oblasti vymezené § 53 odst. 1 zákona  
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu podpisem 
této veřejnoprávní smlouvy. 
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h) Příspěvek obce Heřmanovice ve výši 6 tis. Kč na Letní slavnost na Drakově v r. 2011. 
 
k) Náhradu za použití traktoru panu Radomíru Foltinovi dle zápisu.  
 
i) Schvaluje nákup márů pro pohřební účely.  
 
 
b e r e   n a  v ě d o m í: 
Písemné sdělení ing. Vladislava Bakončíka, Rolnická 82, Opava 5 k problematice znaku a 
vlajky obce. 
 
 
        
.............................................    ................................... 
RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 
místostarosta      starosta 


