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U s n e s e n í 

ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 9. 2013 v 17.00 hod.  

v budově obecního úřadu v Heřmanovicích 
 

 

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, p. Jan Kertis,  p. Josef 

Kubinec, ing. Mária Skopalíková, p. Robert Sütto,  

Omluvení zastupitelé: Ing. Libor Petřík 

 

Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Marie Poppeová 

Ověřovateli zápisu byli schváleni: p. Jan Kertis, p. Robert Sütto 

 

Kontrola usnesení z minulého ZO: 

Návrh sociálního fondu bude předložen k jednání následujícímu ZO. 

 

Zastupitelstvo obce 
 

1. s c h v a l u j e : 

a) Závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2012, a to včetně Zprávy auditora o přezkoumání 

hospodaření obce v roce 2012. Současně ZO ukládá starostovi obce do 31.12.2013 zajistit, 

aby účetní agenda místních poplatků byla kompletní, úplná a správná a tím podávala také 

konkrétní přehled o pohledávkách, které obec musí za léta 2010, 2011 a 2012 vymáhat.   

b) Přijetí krátkodobého bankovního úvěru ve výši maximálně 1,5 mil Kč na dofinancování 

druhé etapy projektu „REKONSTRUKCE HEŘMANOVICKÉHO ŠOLTÉSTVÍ NA 

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM OBČANSKÉ VYBAVENOSTI“ s tím, že veškerými 

činnostmi vedoucími k zajištění úvěru ve prospěch obce pověřuje starostu a místostarostu 

obce. 
 

Odůvodnění:  

ZO bylo informováno o průběhu akce „REKONSTRUKCE HEŘMANOVICKÉHO 

ŠOLTÉSTVÍ NA MULTIFUNKČNÍ CENTRUM OBČANSKÉ VYBAVENOSTI“, na kterou 

se obci podařilo získat dotaci ze ZIF MZe ČR. Celkové výdaje celého projektu činí 9 999 

996,- Kč (včetně DPH) a projekt sestává ze dvou etap. První etapa – Sanace havarijního stavu 

budovy - proběhla v roce 2011 a obec uhradila částku 544 998 Kč (včetně DPH). V letošním 

roce probíhá v rámci druhé etapy projektu vlastní rekonstrukce budovy bývalého šoltéství, 

v letošním roce obec dosud uhradila celkem částku 3 699 820,- Kč (včetně DPH).   

I tentokrát platí, že obec musí vše nejdříve uhradit a teprve potom zpětně může získat na akci 

dotaci, a to pouze na výdaje bez DPH a pouze na výdaje realizované ve druhé etapě projektu, 

takže maximálně může obec získat dotaci ve výši 6 854 873,- Kč. V projektu mohla být 

maximálně jedna průběžná platba, této možnosti obec využila a průběžnou platbu ve výši 

2 660 620,- Kč již získala. Ke dni konání dnešního ZO je třeba uhradit ještě částku 5755178,- 

Kč (včetně DPH), k čemuž obec použije vlastní prostředky v předpokládané výši 4260000,- 

Kč, zbytek financování v předpokládané výši do 1,5 mil Kč je pak nutno zajistit krátkodobým 

bankovním úvěrem.  

c) Finanční úhradu ve výši 5000,- Kč/měsíc panu Radomíru Foltinovi, a to za použití jeho 

vlastního traktoru v rámci veřejně prospěšných prací pro obec v letošním roce.  
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d) Tento Dodatek č. 2 k Vnitřní směrnici č. 1/2012 pro odměňování pracovníků veřejně 

prospěšných prací (dále také VPP): „Mzda pracovníků VPP, kteří začali pracovat v r. 2012, 

činí od 1.8.2013 8500,- Kč/měsíc.“  

Odůvodnění: 

Dne 1.8.2013 se v ČR zvýšila minimální mzda na 8500,-Kč/měsíc, takže tuto skutečnost 

zohledňuje Dodatek č. 2 ke směrnici 1/2012. 

 

e) Zvýšení příspěvku obce mateřské škole v Holčovicích na 390,- Kč/měsíc, a to od 1.9.2013 

a za každého žáka z Heřmanovic, který navštěvuje mateřskou školu. 

 

f) Zakoupení technického zařízení v ceně do 20000,- Kč a jeho zapůjčení Policii ČR, a to 

s cílem přispět ke zvýšení prevence a objasněnosti kriminality v katastrálním území 

Heřmanovice. 

 

2. zastupitelstvo obce volí 

a) pana Jana Kertise členem finančního výboru zastupitelstva obce Heřmanovice, a to 

s účinností a platností od 1.8.2013 

 

 

 

 

        

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

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 


