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U s n e s e n í 
ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 20. 9. 2010 v 17.00 hodin  

v budově obecního úřadu v Heřmanovicích 
 

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec, p. Robert 
Sütto 
Omluvení zastupitelé: ing. Petr Kováč, ing. Mária Skopalíková, Ing. Libor Petřík 

Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Marie Poppeová 
Ověřovateli zápisu byli schváleni: p. Robert Sütto, p. Josef Kubinec 
 
Zastupitelstvo obce 
 

s c h v a l u j e : 
 

a) Prodeje obecních pozemků 
1. do SJM Lence a Jakubu Sedláčkovým: p.č. 4396/1 ostatní plocha, část dle GP číslo 

377-18/2009 fy Geopa Opava za cenu 35 Kč/m2 a p.č. st. 510 (19 m2) za cenu 
100Kč/m2 

2. do bezpodílového spoluvlastnictví PhDr. Jeleně Krásné a JUDr. Věře Skařupové p.č. 
3505 zahrada (434 m2) za cenu 35 Kč/m2 

3. panu Josefu Kubincovi: p.č. 4398/4 ostatní plocha část dle GP za cenu 12,- Kč/m2 
4. panu Janu Tomalskému: p.č. 4376/2 ostatní plocha (263 m2) a p.č. 3513 zahrada (615 

m2), oba pozemky za cenu 12,- Kč/m2 
 

b) Pronájmy obecních pozemků 
1. p.č. st. 92 (180 m2) (Dalibor Kožej) za cenu 1,- Kč/m2 za rok 
2. p.č. 336 zahrada (685 m2) (Lydie Kováčová), a to pouze k sečení  

za cenu 0,12 Kč/m2 za rok 
3. p.č. 2892/1 zahrada (2582 m2) (Lydie Kováčová), a to pouze k sečení  

za cenu 0,12 Kč/m2 za rok 
4. p.č. 2955/1 zahrada (791 m2) (Lydie Kováčová), a to pouze k sečení  

za cenu 0,12 Kč/m2 za rok 
 

c) Zastupitelstvo obce prodlužuje platnost všech schválení prodeje či pronájmu obecních 
pozemků, které učinilo na svých zasedáních v letech 2008-2010, do 20.9.2011 včetně. 
 
d) Toto rozpočtové opatření: příjem - dotaci 20680,- Kč na volby na květnové volby (2010) 
do PČR v předpokládaném členění výdajů: 12680,- Kč mzdy, 5000,- Kč materiál, 1000,- Kč 
pohoštění, 2000,- Kč cestovné.  
 
e) Zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku "Obec Heřmanovice" za období od 1.1.2009 do 31.12.2009, ve které je 
uvedeno: "auditor konstatuje, že nebyly zjištěny nedostatky." 
 
f) Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce Heřmanovice v roli partnera v projektu reg. číslo 
CZ.1.04/3.1.03/45.00228 s názvem (zkrácený název projektu): "Plánujeme sociální služby na 
územní Albrechticka".  
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Dále ZO schvaluje 2 podstatné změny projektu:  
 1. změny některých pracovních smluv pracovníků projektu na dohody o pracovní 
činnosti 
 2. řešení projektu a tvorba monitorovacích zpráv bude probíhat podle nových verzí 
příruček. 
 
b e r e   n a  v ě d o m í: 
Informace o komunitním plánování sociálních služeb, se kterými zastupitelstvo obce 
seznámila paní ing. Hana Rousová, vedoucí sociálního odboru MěÚ Město Albrechtice. 
 
 
         
 
.............................................    ................................... 
RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 
místostarosta      starosta 
 


