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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 11, konaného dne 21. 3. 2017  

v 18:00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích č.p. 136 

  

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

Mgr. Hana Kováčová, ing. Mária Skopalíková 

Omluvení zastupitelé: Ing. Libor Petřík  

 

Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Robert Sütto 

Ověřovateli zápisu byli schváleni: ing. Mária Skopalíková, p. Josef Kubinec 

 

1. Zastupitelstvo obce schválilo tento program jednání: 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého ZO 

4. Rozpočtová opatření a rozpočet 

5. Záležitosti obecního lesa 

6. Záměry prodeje a pronájmu pozemků 

7. Prodeje a pronájmy pozemků  

8. Různé 

 

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

RNDr. Hynek Sekanina, p. Robert Sütto a ověřovateli zápisu byli: ing. Mária Skopalíková, p. 

Josef Kubinec. 

 

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 schválilo: 

a) Rozpočtové opatření č. 1 (RO1), které provedl a schválil starosta obce. Schválené RO1 je 

(včetně rozpočtu) přílohou 1 tohoto usnesení. 

 

b) Návrh, vycházející z podkladů od lesního hospodáře pana Jaroslava Dohnala, vypsat výběrové 

řízení na malou veřejnou zakázku mimo režim zákona na vytěžení kůrovcem postižených stromů 

obecního lesa, dále zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce, aby zakázku vybranému uchazeči na 

základě provedeného výběrového řízení zadal. Návrh lesního hospodáře je přílohou 2 zápisu 

z tohoto zasedání ZO. 

 

c) prodej pozemku p.č. st. 677 o výměře 165 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a to 

paní Jaromíře Curusové, Vršovců 62/1132, Ostrava za cenu 100 Kč/m2 

 

5. Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměry prodeje těchto pozemků 

a) části pozemku p.č. 1306/1 v k.ú. Heřmanovice, a to dle GP, který bude odpovídat náčrtu, který 

je přílohou č. 3 tohoto usnesení, cena pozemku při prodeji bude stanovena dle platné  směrnice  

obce. 

 

b) st. 502 v k.ú. Heřmanovice 
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6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

a) Rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2017  

(viz http://www.hermanovice.cz/uredni_deska/mrk2017/rozpoctove_opatreni_1_2017.pdf).  

b) Rozpočtové výhledy Mikroregionu Krnovsko na roky 2018 a 2019  

(viz 

http://www.hermanovice.cz/uredni_deska/mrk2016/rozpoctovy_vyhled_mikroregionu_krnovsko_2

018_19.pdf). 

 

 

Bližší informace k projednávaným bodům a průběhu celého jednání zastupitelstva jsou uvedeny 

v Zápisu z jednání.  

 

 

        

 

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

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 

 


