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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 18. 12. 2017  

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

  

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec, p. Robert Sütto,  

ing. Mária Skopalíková 

Omluvení zastupitelé: Ing. Libor Petřík, Mgr. Hana Kováčová 

 

Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec 

Ověřovateli zápisu byli schváleni: ing. Mária Skopalíková, p. Robert Sütto 

 

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. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření 

5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018 a rozpočtových výhledů na léta 2019 a 2020 

6. Žádosti o dotace z rozpočtu obce 

7. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích  

8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu 

9. Prodeje a pronájmy pozemků nezbytných pro obsluhu domu 

10. Územní plán obce - zadání plánu 

11. Různé 

 

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

RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec a ověřovateli zápisu byli: ing. Mária Skopalíková, p. 

Robert Sütto. 

 

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

(dále i jen ZO) bylo zjištěno, že není nic k projednání pro dnešní ZO. 

 

4. Zastupitelstvo obce schválilo: 

Rozpočtové opatření číslo 3 – viz Příloha č. 1 k tomuto usnesení.  

 

5. Zastupitelstvo obce schválilo: 

a) Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2018 (viz Příloha č. 2 k tomuto usnesení).  

b) Rozpočtové výhledy na léta 2019 a 2020 (viz Příloha č. 3 k tomuto usnesení). 

 

6. Zastupitelstvo obce schválilo: 

Dotaci ve výši 5000,- Kč na rok 2017 a dotaci ve výši 5000,- Kč na rok 2018 Slezské diakonii, 

středisko Benjamín, Krnov.  

 

7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že v platnosti zůstává stávající Obecně závazná vyhláška 

obce č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
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8. ZO bere na vědomí, že k prodeji pozemku p. č. 3385, 165 m2, zahrada, bude provedeno místní 

šetření.   

 

9. ZO bere na vědomí, že byl pořízen NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMANOVICE. 

 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členů komisí dle Zápisu ze svého zasedání. 

 

 

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

z jednání.  

 

 

        

 

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

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 

 


