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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 4, konaného dne 3. 6. 2019
v 18:00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích
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, p. Lidye Kováčová
Ověřovateli zápisu byli schváleni: p. Josef Kubinec, ing. Mária Skopalíková
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.
Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2018
5.
Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2018
6.
Veřejnoprávní smlouvy, žádosti o dotace poskytované obcí
7.
Čerpání rozpočtu, rozpočtová opatření
8.
Problematika obecních pozemků (zásady prodeje a pronájmu, ceny prodeje a pronájmu,
přehled nájemních smluv, aktualizace uvedeného)
9.
Záměry prodeje a pronájmu pozemků
10.
Prodeje a pronájmy pozemků
11.
Obecní vodovody (současný stav, vodné a jeho aktualizace)
12.
Obecní byty (aktuální stav, nájemné, přehled žádostí o obecní byty, aktualizace uvedeného),
pronájmy volných obecních bytů
13.
Problematika odpadového hospodářství v obci (tříděný odpad, netříděný odpad,
elektroodpad apod.)
14.
Různé (obecní les, prodej dřeva, místní komunikace a další)
2. Zastupitelstvo obce schválilo, aby návrhová komise pracovala ve složení: RNDr. Hynek
Sekanina, p. Lidye Kováčová a ověřovateli zápisu byli: p. Josef Kubinec, p. Mária Skopalíková
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 vzalo na vědomí:
a) Roční účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko sestavenou k 31. 12. 2018 (tato účetní závěrka je
na úřední desce obce Heřmanovice od 13.5.2019)
b) Roční účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko sestavenou k 31. 12. 2018 (dokumenty tvořící
závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2018 jsou na úřední desce obce Heřmanovice od
13.5.2019
5. Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Veřejnoprávní smlouvu s obcí Holčovice o poskytnutí finančního příspěvku
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ve výši 100 tis. Kč na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích.
Schválená smlouva je Přílohou č. 1 k Zápisu z tohoto zasedání a v elektronické podobě bude na
elektronické úřední desce obce zveřejněna po podpisu oběma stranami.
b) Rozpočtové opatření č. 2.
Schválené rozpočtové opatření je Přílohou 2 tohoto usnesení.
c) Aktualizaci „Zásad pro prodej stavebních parcel v k.ú. Heřmanovice ze dne 6. 9.2004“.
„Aktualizované Zásady pro prodej stavebních parcel v k.ú. Heřmanovice ze dne 3.6.2019“ jsou
Přílohou č. 3 tohoto usnesení
6. Zastupitelstvo obce schválilo
a) Záměry prodeje pozemků parcelních čísel 153, 155, st. 83, st. 84, st. 86, st. 87, st. 88, vše
v k.ú. Heřmanovice.
b) Záměry prodeje pozemků parcelních čísel st. 249, 3283/3, 3283/2, 3283/1, a část 3281/2 dle
GP, vše celkem asi 2800 m2, vše v k.ú. Heřmanovice.
c) Prodej pozemku p. č. 921/2 manželům Dana a Pavol Kováčovi (do SJM), bytem Heřmanovice
539, a to na stavbu rodinného domu a zahradu k němu (250 m2 jako stavební za 56 Kč/m2, zbytek
jako zahrada ve funkčním celku se stavbou za 56 Kč/m2)
d) Prodej pozemku p. č. 2963 manželům Lidye a Karel Kováčovi (do SJM), bytem Heřmanovice
3, a to na zemědělskou činnost a za cenu 12 Kč/m2.
e) Záměr prodeje pozemku p. č. st. 726 v k.ú. Heřmanovice.
7. Zastupitelstvo obce schválilo:
Pronájem bytu 3+1 (72,17 m2 plus 6,60 m2 sklep) v 1. poschodí vlevo v domě č. p. 503
paní Mgr. Lence Kertisové, bytem Heřmanovice 509.
8. Zastupitelstvo obce se dále zabývalo těmito tématy, k nimž zatím nepřijalo žádné závěry:
a) kontrola a aktualizace smluv o pronájmu obecních pozemků
b) obecní vodovody, měření a cena vody
c) obecní byty a jejich využití, nájemné
d) odpadové hospodářství a organizace sběru odpadu
Bližší informace ke všem projednávaným bodům programu a průběhu celého jednání zastupitelstva
jsou uvedeny v Zápisu z jednání, který je k dispozici na požádání na obecním úřadě.

.............................................
RNDr. Hynek Sekanina
místostarosta

...................................
Jan Tomalský
starosta
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