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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 6, konaného dne 23. 9. 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  

 

Omluvení zastupitelé: ing. Mária Skopalíková  

 

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

Ověřovateli zápisu byli schváleni: ing. Tomáš Kotas, 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. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření 

5. Obecní pozemky (záměry, prodeje) 

6. Obecní byty (projednání žádostí) 

7. Odpad a jeho svoz 

8. Projednání obdržených podnětů (kamionová doprava přes Heřmanovice, nedělní klid) 

9. Různé 

 

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

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

 

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

(dále i jen ZO) bylo zjištěno, že dopis s informacemi o instalaci vodoměrů byl odeslán a dále není 

nic k projednání pro dnešní ZO. 

 

4. Zastupitelstvo obce schválilo: 

a) rozpočtové opatření, které je Přílohou č. 1 k tomuto Zápisu a Usnesení. 

 

b) prodej obecních pozemků p.č. 153, 155, st. 83, st. 84, st. 86, st. 87, st. 88 panu Daliboru 

Kožejovi, trvale bytem Heřmanovice 164, a to za cenu 56 Kč/m2 za 1m2 každého z uvedených 

pozemků. 

 

c) prodej obecních pozemků st. 249, 3283/3, 3283/2, 3283/1, a část 3281/2 dle GP, vše celkem 

přibližně 2800 m2 panu Jiřímu Kováčovi, bytem Heřmanovice 515, a to za cenu 56 Kč/m2 za 1m2 

každého z uvedených pozemků s tím, že geometrický plán pro část p.č. 3281/2 musí odpovídat 

vymezení, které je v Příloze č. 2 k tomuto usnesení.  

 

d) prodej obecního pozemku p.č. st. 726 do SJM Lidye a Karel Kováčovi, Heřmanovice 3, a to za 

cenu 56 Kč/m2. 

 

e) záměr prodeje pozemku p. č. 1478/1, 1436 m2. 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 6, konaného dne 23. 9. 2019 v 18:00 hod., 

str. 6/6 

 

6 

 

 

f) záměr pronájmu obecního bytu.  
 

g) návrh, aby na úředních deskách obce byla zveřejněna výzva občanům k tomu, aby o nedělích a 

svátcích neprováděli nadměrně hlučné práce. 

 

5. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí  

a) návrh organizovat svoz nebezpečného odpadu formou mobilního svozu, a to dvakrát ročně.  

 

b) informace o podnětu i dosud obcí podniknutých krocích k omezení tranzitní kamionové dopravy 

obcí. 

 

Příští zastupitelstvo obce je plánováno na 9. 12. 2019.  

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    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 

 


