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U s n e s e n í 
ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 31. 10. 2011 v 17.00 hod.  

v budově obecního úřadu v Heřmanovicích 
 

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

1.  s c h v a l u j e : 
 

a) Rozpočtové opatření 2/2011: 
1. Navýšení rozpočtu ve výdajové položce Místní komunikace o celkem 235 tis. Kč, 

z této částky je 50 tis. Kč určeno na úhradu zpracování projektové dokumentace  
„Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice – I. etapa“ 

2. Navýšení rozpočtu ve výdajové položce Kultura o 30 tis. Kč 
3. Navýšení rozpočtu ve výdajové položce Tělovýchovná činnost o celkem 120 tis. Kč, 

z této částky je 40 tis. určeno na vybavení posilovny. 
4. Navýšení rozpočtu ve výdajové položce Bytový fond (opravy a materiál) o 80 tis. Kč. 
5. Navýšení rozpočtu ve výdajové položce Vnitřní správa takto:  dohody o provedení 

práce o 25 tis. Kč, materiál o 25 tis. Kč a Pošta a telekomunikace o 45 tis. K. 
6. Snížení rozpočtu v položce Veřejně prospěšné práce (VPP) o 150 tis. Kč vzhledem 

k tomu, že obec mohla na VPP přijmout méně lidí, než se původně počítalo.  
7. Snížení rozpočtu v položce Sanace a rekonstrukce budovy č.p. 135 (bývalé šotyství) o 

405 tis. Kč, a to vzhledem k tomu, že hodnota v letošním roce provedených sanačních 
prací byla nižší, než se původně předpokládalo.  

 
b) Roční odměny členům komisí Obecního úřadu obce dle zápisu k tomuto usnesení. 
 
c) Zřízení právnické osoby s názvem „Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Quinburk“ 

k 1.1.2012. 
 
d) Stanovy právnické osoby s názvem „Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Quinburk“ – 

stanovy jsou přílohou zápisu z tohoto zasedání ZO obce Heřmanovice. 
 

2.  p o v ě ř u j e : 
a) starostu obce oznámením zřízení právnické osoby s názvem Dobrovolný svazek obcí 

mikroregionu Quinburk  KÚ MSK. 
 
 
        
.............................................    ................................... 
RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 
místostarosta      starosta 


