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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 8, konaného dne 28. 6. 2016  

v 18:00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích 

  

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

Hana Kováčová,  

Omluvení zastupitelé: Ing. Libor Petřík, ing. Mária Skopalíková 

 

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

Ověřovateli zápisu byli schváleni: Mgr. Hana Kováčová, p. Robert Sütto 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje tento program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého ZO 

4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2015 

5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015 včetně souhlasu a opatření  

6. Projednání a schválení roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2015,  

7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2015 včetně souhlasu a opatření,  

8. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Holčovice o poskytnutí finančního 

příspěvku na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích  

9. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 2 

10. Záměry prodeje a pronájmu pozemků  

11. Prodeje a pronájmy pozemků  

12. Různé (vodovod - rekonstrukce, pronájem uvolněného obecního bytu)  

 

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

RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec a ověřovateli zápisu byli: Mgr. Hana Kováčová, 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 schvaluje: 

a) Roční účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2015. 

b) Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně souhlasu, a to s výhradou. Dále ZO schvaluje 

přijatá Opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce (Příloha č. 1 k tomuto 

usnesení). 

c) Roční účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko sestavenou k 31. 12. 2015. 

d) Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2015 včetně souhlasu, a to bez výhrad. 

e) Veřejnoprávní smlouvu s obcí Holčovice o poskytnutí finančního příspěvku na částečné 

pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích za žáky z Heřmanovic (po 

podpisu Smlouvy oběma stranami bude tato řádně zveřejněna na elektronické úřední desce obce). 

f) Rozpočtové opatření č. 2 (Příloha č. 2 k tomuto usnesení). 

g) Tyto prodeje a pronájmy pozemků: 

1. prodej pozemku paní Marii Vojtkové, bytem č. p. 426, 79374 Heřmanovice, a to p.č. 1306/1, 

(jde o pozemek vedle domu), a to část dle GP za cenu 12 Kč/m2 

 

2. prodej pozemku do SJM Provázek Antonín a Provázková Marcela, bytem Na Tylovách 551, 

747 41 Hradec nad Moravicí, a to p.č. st. 7, 112 m2 za cenu 100,- Kč/m2 
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3. manželům Janě a Václavu Kunzovým, Heřmanovice č.p. 441 pronájem části pozemku p.č. 

2892/1 dle nákresu, požadovaná výměra asi 360 m2 (tj. část, kde mají koně a stojí bouda dříve 

postavená panem Stárečkem), a to za cenu 0,20 Kč/m2 za rok pronájmu s tím, že ve smlouvě 

bude uvedeno, že na pozemku mohou být chováni maximálně 2 koně 

 

4. prodej pozemku do SJM Albert Jan a Albertová Renata, bytem č. p. 160, 79374 

Heřmanovice, a to pozemku p.č. 245/1, 1883 m2, druh pozemku orná půda, a to  

za cenu 12,- Kč/m2 

 

5. prodej pozemku do SJM Josef Zapletal a Anna Zapletalová, bytem č. p. 64, 79374 

Heřmanovice, a to pozemku č. 4398/6, 393 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace, a to za cenu 

12,- Kč/m2. 

 

6. prodej pozemku do SJM Soňa Musiálková a Jiří Musiálek, bytem Hlavní 987/128, Opava, a 

to pozemku p.č. 742/1, 9893 m2 - část dle GP, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a to 

za cenu 100,- Kč/m2  
 

h) Pronájem obecního bytu v domě č. p. 479 panu Liboru Navrátilovi.  

 

 

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

z jednání.  

 

 

        

 

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

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 

 

 


