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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 11, konaného dne 19. 4. 2021 

v 18:00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích č. p. 136 

  

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, p. Jaroslav Dohnal, ing. Tomáš Kotas,  

p. Lidye Kováčová, p. Josef Kubinec, ing. Mária Skopalíková  

 

Omluvení zastupitelé:   

 

Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, ing. Tomáš Kotas 

Ověřovateli zápisu byli schváleni:  p. Josef Kubinec, p Jaroslav Dohnal 

 

 

1. Zastupitelstvo obce schválilo tento program jednání: 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého ZO 

4. Rozpočtová opatření 

5. Rozpočet Mikroregionu Krnovsko 

6. Zřízení věcného břemene 

7. Cenová mapa, prodeje a pronájmy pozemků  

8. Různé  

 

2. Zastupitelstvo obce schválilo, aby návrhová komise pracovala ve složení:  

RNDr. Hynek Sekanina, ing. Tomáš Kotas a ověřovateli zápisu byli: p. Josef Kubinec, p Jaroslav 

Dohnal 

 

3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva obce 

(dále i jen ZO) bylo zjištěno, že z minulého ZO se má pokračovat ve 2. čtení s cenovou mapou 

pozemků v obci, toto je předmětem bodu 7 jednání ZO. 

 

4. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření číslo 1, tj. RO č. 1, a to v podobě, v jaké toto 

rozpočtové opatření navrhla paní účetní Janoštíková. Schválené RO1 je Přílohou č. 1 k tomuto 

Zápisu a Usnesení. 

 

5. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Rozpočet mikroregionu Krnovsko na rok 2021.  

Rozpočet, který byl schválen Valnou hromadou MRK dne 17.12.2020, č. usnesení 7/58, je 

zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce MRK i na úřední desce obce Heřmanovice.  

 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s. 

Smlouva se týká připojení novostavby manželů Kováčových k rozvodné síti a je Přílohou č. 2 

k tomuto Zápisu. 

 

7. Zastupitelstvo obce odkládá projednání cenové mapy pozemků na příští jednání. 

 

file:///L:/Dokumenty/Hermanovice/2021/Usneseni%20ZO/19%204%202021/Rozpoctove%20opatreni/od%20pi%20Janostikove%20-%20navrh%20RO%20c.1.pdf
file:///L:/Dokumenty/Hermanovice/2021/Usneseni%20ZO/duben%202021/Vecbe%20bremeno%20Jerabkova/1%20Obec%20Heřmanovice.doc
file:///L:/Dokumenty/Hermanovice/2021/Usneseni%20ZO/duben%202021/Rozpoctove%20opatreni/od%20pi%20Janostikove%20-%20navrh%20RO%20c.1.pdf
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8. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 2467 o ploše asi 217 m2 dle specifikace 

uvedené v záměru prodeje, tj. v Příloze č. 3 k tomuto usnesení, MUDr. Zdeňku Sekaninovi, bytem 

Heřmanovice 367, a to za 56 Kč/m2 bez DPH, pozemek bude sloužit jako ostatní plocha k RD 

kupujícího. 

 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje záměry prodeje těchto pozemků: 

a) 1312/1 dle GP, st. 540. 

b) st. 177 

c) 4205 dle GP 

d) p. č. 1108, 4395/18, 4395/9, 1107 a st. 499 

 

10. Zastupitelstvo zamítá vyhlášení záměru prodeje pozemků 2236, 2237. 

 

11. Zastupitelstvo zamítá vyhlášení záměru pronájmu pozemků 1662/1, 1663. 

 

Příští veřejné zasedání ZO obce se bude (předběžně) konat 28. 6. 2021. 

 

 

Bližší informace k projednávaným bodům a průběhu celého jednání zastupitelstva jsou uvedeny 

v Zápisu z jednání.  

 

 

        

 

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

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 

 


