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U s n e s e n í
ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 15. 2. 2010 v 17 hodin v 

budově obecního úřadu v Heřmanovicích

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec, ing. Libor 
Petřík, ing. Mária Skopalíková
Omluvení zastupitelé: ing. Petr Kováč, p. Robert Sütto,
Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Marie Poppeová
Ověřovateli zápisu byli schváleni: ing. Libor Petřík, p. Josef Kubinec

1. Zastupitelstvo obce

s     c h v     a l u j e :  

a) Prodej obecních pozemků
    panu Leonu Chrobokovi: p.č. 2174 (zahrada, 197 m2) za cenu 35,-Kč/m2

b) Pronájem svobodárny v přízemí domu č.p. 503 paní Kateřině Tvardkové, a to na základě 
platných Zásad pro přidělování obecních bytů. 

c) Záměry prodeje obecních pozemků
1. p.č. 1641/3 (trvalý travní porost, 240 m2)
2. p.č. st. 630 (136 m2)
3. p.č. st. 625 (248 m2) 

d) Záměry pronájmu obecních pozemků
1. p.č. 2173/3 (ostatní plocha, 1076 m2), a to pouze k sečení
2. p.č. st. 591/2 m2 (46 m2), a to pouze k sečení
3. p.č. 2187 zbývající část dle GP (viz Usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.12.2009) 

části parcely č.p. 2187, a to pouze k sečení
4. p.č. st. 591/1 (406 m2), a to pouze k sečení
5. p.č. 2194/2 (orná půda, 2780 m2), a to pouze k sečení

e) Rozpočet obce Heřmanovice  na rok 2010. 

z a m í t á :

vyhlášení záměru prodeje nebo pronájmu pozemků těchto obecních pozemků: 
1. p.č. 4248, a to proto, že se jedná o komunikaci, která zajišťuje přístup k nemovitostem 

různých vlastníků
2. p.č. 4249, a to proto, že již dříve Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku jinému 

zájemci
3. p.č. 2178/1, a to proto, že již dříve bych schválen pronájem pozemku jinému zájemci

............................................. ...................................
RNDr. Hynek Sekanina Jan Tomalský
místostarosta starosta


