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U s n e s e n í
ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 13. 12. 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,  ing. Mária Skopalíková, Ing. Libor Petřík
Omluvení zastupitelé: Jan Kertis

Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Marie Poppeová
Ověřovateli zápisu byli schváleni: p. Josef Kubinec, Ing. Libor Petřík

Zastupitelstvo obce

s     c h v     a l u j e :  

1. Podání žádosti o zavedení varovného záchranného systému v obci.

2. Po projednání komunitním způsobem na tomto veřejném zasedání tyto investiční akce, 
jejichž počátek realizace je plánován v příštích dvou letech: 

a) aktualizace územního plánu obce
b) rekonstrukce šoltyství
c) budování prvních úseku nových chodníků podél hlavní komunikace v obci
d) rekonstrukce s osazením vodoměrů a rozšíření vodovodu v obci
e) rekonstrukce povrchu místních komunikací
f) další rozvoj Sportovního areálu u hřiště.

3. Aktualizovanou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 "O odpadech"

4. Tato rozpočtová opatření:
a) Příjem dotace 30680,- Kč na volby do ZO a Senátu Parlamentu ČR v členění výdajů: 

15000,- Kč odměny členům komise, 1400,- Kč zdravotní pojištění, 2780,- Kč 
materiál, 1500,- Kč stravné, 3000,- Kč cestovné, 7000,- služby.

b) Příjem dotace na přípravu sčítání lidí, domů a bytů 20100 ve výši 3051,- Kč v 
předpokládaném členění výdajů 2500,- Kč mzdové náklady, 551,- Kč materiál.

5. Podíl na úhradě provozu, konkrétně obsluhy, monitorovacího zařízení na měření kvality 
ovzduší v obci. 

6. Roční odměny členů komisí dle zápisu z tohoto zasedání.

b e r e   n a  v ě d o m í:

1. zahájení příprav aktualizace územního plánu obce
2. informace k návrhům znaku a vlajky obce Heřmanovice.

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


