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U s n e s e n í 

ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 15, konaného dne 11. 2. 2014  

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: p. Josef Kubinec, p. Robert Sütto 

 

1. Kontrola usnesení z minulého ZO: 

--- 

 

2. Navržený program byl na návrh zastupitelů doplněn o bod „Aktualizace strategického 

plánu obce“, po této úpravě ZO jednalo dle tohoto programu: 

1) Schválení závěru financování rekonstrukce šoltéství. 

2) Aktualizace strategického plánu obce 

3) Různé 

 

Zastupitelstvo obce 

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

a) Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku POSKYTNUTÍ 

ÚVĚRU OBCI HEŘMANOVICE NA FINANCOVÁNÍ ČÁSTI NÁKLADŮ AKCE 

„REKONSTRUKCE HEŘMANOVICKÉHO ŠOLTÉSTVÍ NA MULTIFUNKČNÍ 

CENTRUM OBČANSKÉ VYBAVENOSTI“ ve složení: předseda RNDr. Hynek 

Sekanina, člen: ing. Mária Skopalíková, náhradník: p. Robert Sütto 

b) Přijetí bankovního úvěru pro obec Heřmanovice ve výši 1.500.000,- Kč a uzavření 

Smlouvy o tomto úvěru mezi obcí Heřmanovice a Komerční bankou, a. s.,  

IČ 453 17 054, přičemž návrh smlouvy byl součástí nabídky Komerční banky, a.s., 

kterou obec Heřmanovice obdržela v rámci výběrového řízení na „Poskytnutí úvěru 

Obci Heřmanovice na financování části nákladů akce REKONSTRUKCE 

HEŘMANOVICKÉHO ŠOLTÉSTVÍ NA MULTIFUNKČNÍ CENTRUM  

OBČANSKÉ VYBAVENOSTI“.   

Odůvodnění: Na akci „REKONSTRUKCE HEŘMANOVICKÉHO ŠOLTÉSTVÍ NA 

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM OBČANSKÉ VYBAVENOSTI“, se obci podařilo 

získat dotaci ze ZIF MZe ČR. Celkové výdaje celého projektu činí 9 999 996,- Kč 

(včetně DPH) a projekt sestává ze dvou etap. První etapa – Sanace havarijního stavu 

budovy - proběhla v roce 2011 a obec uhradila částku 544 998 Kč (včetně DPH). Od 

loňského roku  probíhá v rámci druhé etapy projektu vlastní rekonstrukce budovy 

bývalého šoltéství, v loňském roce obec uhradila ze svých prostředků celkem částku   

5 718 092,00 Kč, v letošním roce pak obec v těchto dnech hradí částku 2 511 494,00 

Kč, celkem tedy 8 229 586,00 Kč (včetně DPH).   

I tentokrát platí, že obec musí vše nejdříve uhradit a teprve potom zpětně může získat 

na akci dotaci, a to pouze na výdaje bez DPH a pouze na výdaje realizované ve druhé 

etapě projektu, takže maximálně může obec získat dotaci ve výši 6 854 873,- Kč. V 

projektu mohla být maximálně jedna průběžná platba, této možnosti obec využila a 

průběžnou platbu ve výši 2 660 620,- Kč již získala. Pro závěr financování projektu v  
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předpokládané výši do 1,5 mil Kč slouží tento přijatý krátkodobý bankovní úvěr. 

Poskytovatel úvěru byl vybrán prostřednictvím výběrového řízení. 

c) Aktualizaci Strategického plánu obce dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

Odůvodnění: Strategický plán rozvoje obce Heřmanovice ZO schválilo dne svém 

veřejném zasedání dne 6.10.2008. Vzhledem k tomu, že některých cílů již bylo 

dosaženo a jiné potřeby vyvstaly, byl Strategický plán aktualizován dle uvedené 

přílohy. Hlavními aktualizacemi jsou: budování chodníků v obci a pokračování 

budování dětských hřišť a odpočinkových ploch v obci, využití obecního lesa a využití 

rekonstruovaného šoltéství jakožto centra občanské vybavenosti obce. 

d) Prodej starého nepotřebného pásového buldozeru, a to za cenu šrotu.  

 

 

        

 

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

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 



Příloha č. 1 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 15, konaného dne 11.2.2014 
 

 

Strategický plán rozvoje obce Heřmanovice 

 
Strategický plán rozvoje si klade za cíl realizaci zejména těchto akcí: 

 

1. Aktualizace územního plánu obce. 

2. Rozvoj využití obecního lesa. 

3. Záchrana a rekonstrukce budovy bývalé školy v centru obce na kulturně-společenské 

centrum obce. 

4. Využití rekonstruovaného bývalého HEŘMANOVICKÉHO ŠOLTÉSTVÍ jako 

MULTIFUNKČNÍHO centra občanské vybavenosti.  

5. Záchrana a turistické využití kulturního dědictví Drakova, a to zejména bývalé dřevouhelné 

pece. 

6. Pokračování rekonstrukce stávajícího obecního vodovodu a zejména začlenění nově 

pořízeného vodního zdroje "na rovinách" do vodovodního systému. 

7. Rozšíření vodovodu na celé zastavěné území obce. 

8. Vybudování kanalizace v zastavěném území obce, prioritu má decentralizované čištění 

odpadních vod. 

9. Pokračování budování sportovního areálu v centru obce a rozšíření dětského hřiště v areálu. 

10. Vybudování dalších dětských hřišť a odpočinkových ploch v horní a dolní části obce.  

11. Pokračování rekonstrukce objektu "Zahrada" (budova bývalé mateřské školky) dle 

zpracované studie. 

12. Vybudování chodníků pro pěší podél hlavní komunikace, a to po etapách. 

13. Pokračování obnovy místních komunikací, a to včetně osvětlení. 

14. Vybudování lyžařského vleku na k tomuto účelu pořízeném svahu v centru obce. 

 

 

Tento plán schválen zastupitelstvem obce dne 11. 2. 2014 

 

 

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

         místostarosta              starosta 
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