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U s n e s e n í 

ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 27. 6. 2017 v 17.00 hod.  

v budově obecního úřadu v Heřmanovicích 
 

 

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec, Ing. Libor 

Petřík, p. Robert Sütto 

Omluvení zastupitelé: ing. Mária Skopalíková, p. Jan Kertis  

 

Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, Ing. Libor Petřík  

Ověřovateli zápisu byli schváleni:, p. Josef Kubinec, p. Robert Sütto 

 

Zastupitelstvo obce 
 

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

a) Prodeje obecních pozemků 

1. p.č. 843/2 (1006 m2) panu Václavu a Emilii Szabo, Heřmanovice č.p. 115,  

a to za 12,- Kč/m2 

2. st. 36 (259 m2) ing. Janu Čípovi, Přemyslovců 74/29, Ostrava, a to za 100,- Kč/m2 

3. p.č. 4396/1 - část dle GP, ing. Daliboru Zavadskému, 734 01 Okružní 861, Karviná 

ráj, a to za 35,-Kč/m2  

 

b) Záměry prodeje pozemků: 

1. p.č. st. 288/2 

2. p.č. st. 303 (1535 m2) část dle GP 

3. p.č. st. 10 a p.č. 35 

4. p.č. 1176 (288 m2)  

5. p.č. st. 194/1 (980 m2), p.č. 3551/3 (755 m2), 3551/4 (517 m2) oba část dle GP, 

3361/1 (368 m2), 3359/2 (236 m2), 3354/2 (1001 m2)  

6. p.č. 507/1 (2542 m2) část dle GP 

7. p.č. 3698 a p.č. 4386/12, oba část dle již vypracovaného GP  

 

c) Smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 

přílohy č. 1 k tomuto usnesení. 

 

d) Tyto „Zásady pro poskytování příspěvků na pobyty dětí na letních prázdninových 

táborech“: Příspěvek se poskytuje do 15 let věku (věk v době konání tábora), a to ve výši 

maximálně 100 Kč na jeden den konání tábora a maximálně 1500 Kč na dítě za kalendářní 

rok.  

 

e) Příspěvek na dítě Tomáš Chybík na tábor dle žádosti a Zásad dle bodu d) tohoto usnesení. 

 

f) Finanční příspěvek ve výši 4 tis. Kč na akci „Heřmanovický hudební festival“,  který by se 

měl konat dne 1.9.2012 na hřišti v Heřmanovicích, a to za předpokladu, že organizátor akce, 

kterým je Bc. Markéta Jochimová, reprezentující sdružení „Heřmanovická světluška“, splní 

podmínky obce Heřmanovice a TJ Sokol Heřmanovice. Obec Heřmanovice dále akci 

přispěje bezúplatným pronájem sportovního areálu u hřiště.  
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g) Příspěvek obce ve výši 6 tis. Kč na „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2012“, pořádanou ve 

dnech 14.-15.7.2012. 

 

h) Příspěvek ve výši 3000,- Kč na zřízení „Babyboxu“ v Krnově ve Sdruženém 

zdravotnickém zařízení Krnov, a to na základě žádosti Občanského sdružení Babybox pro 

odložené děti – STATIM s tím, že příspěvek bude poukázán po uzavření darovací 

smlouvy, jejíž návrh je součástí uvedené žádosti o příspěvek. 

 

i) Bezúplatný převod pozemků p.č. 4220/1 a 4220/2, oba ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Heřmanovice na obec Heřmanovice. 

 

 

 

2. z a m í t á: 

a) prodeje obecních pozemků:  

st. 135 

 

3. b e r e   n a  v ě d o m í: 

Informaci místostarosty obce o podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 

venkova na „Rekonstrukci heřmanovického šotéství na multifunkční centrum občanské 

vybavenosti“.  

 

 

        

.............................................    ................................... 

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 


