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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021 

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

  

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, p. Jaroslav Dohnal, ,  

p. Lidye Kováčová, p. Josef Kubinec, ing. Mária Skopalíková, ing. Tomáš Kotas od 18:08 hod.  

 

Omluvení zastupitelé:   

 

Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec 

Ověřovateli zápisu byli schváleni: ing. Mária Skopalíková, p. Lidye Kováčová 

 

 

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. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31.12.2020 

5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2020 včetně souhlasu a opatření 

6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2020 

7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2020 

8. Nové stanovy Mikroregionu Krnovsko  

9. Rozpočtová opatření 

10. Obecní vyhláška o místním poplatku z pobytu 

11. Právo stavby a věcné břemeno na obecním pozemku  

12. Silniční doprava 

13. Záměry prodeje a pronájmu pozemků 

14. Prodeje a pronájmy pozemků  

15. Různé (obecní les, třídění odpadu a další) 

 

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

RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec a ověřovateli zápisu byli: ing. Mária Skopalíková, p. 

Lidye Kováčová 

 

3. Zastupitelstvo obce schválilo novou cenovou mapu obecních pozemků, která je v příloze č. 4 

k tomuto Zápisu i Usnesení.  

Odůvodnění: 

Kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva obce (dále i jen ZO) bylo zjištěno, že je třeba 

uzavřít jednání z předchozích dvou zasedání ZO o nové cenové mapě obecních pozemků.   

Proto započalo jednání o výchozím návrhu, který je Přílohou 1 k Zápisu z jednání. Během 

projednávání jednotliví zastupitelé postupně předkládali svoje návrhy, jejich celkový přehled je 

uveden v Příloze 2 k Zápisu. Po další diskusi došlo ke shodě, že je možno hlasovat najednou o 

verzi návrhu, který je v Příloze 3 k Zápisu.  

Schválená cenová mapa je Přílohou č. 4 Zápisu i Usnesení. 

 

4. Zastupitelstvo obce schválilo roční účetní závěrku obce Heřmanovice sestavenou  

k 31.12.2020. Schválená roční účetní závěrka je Přílohou č. 5 k tomuto Zápisu a Usnesení. 
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5. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2020 včetně souhlasu 

s výhradou a dále schválilo navržená Opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření. 

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2020 a schválená Opatření ke Zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce jsou Přílohou č. 6 k tomuto Zápisu a Usnesení 

 

6. ZO vzalo na vědomí roční účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko sestavenou k 31. 12. 2020. 

 

7. ZO vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2020. 

 

8. ZO schválilo nové stanovy Mikroregionu Krnovsko.  

Zastupitelstvem obce schválené stanovy Mikroregionu Krnovsko jsou v příloze č. 7 k tomuto 

Zápisu i Usnesení. 

 

9. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření číslo 2, tj. RO č. 2.  

Schválené RO2 je přílohou č. 8 tohoto zápisu i usnesení. 

 

10. ZO schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu.  

Schválená Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu je přílohou č. 9 k tomuto 

usnesení i zápisu. 

 

11. ZO schválilo: 1. právo stavby vedení přípojky ke studni po obecním pozemku č. 4386/3 v délce 

4,2 metru dle obdržené žádosti a  

                       2. stavbě odpovídající věcné břemeno.  

V příloze č. 10 k tomuto zápisu i usnesení je: 1. vyhlášení záměru práva stavby a odpovídajícího 

věcného břemene starostou obce, 2. obdržená žádost a situační výkres stavby. 

 

12. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o stavu jednání o stanovení místní úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, tj. spočívající v omezení tranzitní nákladní dopravy obcí. 

Návrh obce na stanovení obousměrné místní úpravy provozu na pozemní komunikaci druhé třídy 

omezující tranzit kamionové dopravy je v příloze č. 11 k tomuto usnesení i zápisu. 

 

13. Zastupitelstvo obce schvaluje tyto záměry prodeje pozemků:  

a) st. 467, 2712/1 a 4396/1 – oba poslední dle GP odpovídající vymezení v Příloze č. 12 (odpovídá 

stávajícímu oplocení) k tomuto zápisu i usnesení.  

b) 4201 a 4202 

c) st, 447, 997 a 998 s tím, že případná budoucí stavba nemůže být z kapacitních důvodů 

v současné době připojena na stávající obecní vodovod 

 

14. Zastupitelstvo obce schvaluje tyto prodeje pozemků: 

a) Manželům Bc. Jan Kukliš a p. Zdeňka Kuklišová, bytem Jiřího Herolda 1559/10, Bělský Les, 

70030 Ostrava p.č. 1108 za cenu 200 Kč/m2 bez DPH a k tomu cena studny dohodou 25 tis. Kč 

bez DPH, dále prodej pozemků 4395/9 a 4395/18 (oba ostatní plocha) vždy za 200 Kč/m2 bez 

DPH. 

b) Paní Krystyně Zivčákové, bytem Heřmanovice 73 p.č. st. 540 za 60 Kč/m2 bez DPH a p.č. 

1312/1 dle GP (Příloha 13, asi 550 m2) za 60 Kč/m2 bez DPH. 

c) Panu Miroslavu Zemanovi, bytem Heřmanovice 197, p.č. st. 177 za 60 Kč/m2 bez DPH. 
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d) Panu ing. Vítu Knapkovi a p. Danuši Knapkové, oba bytem Zednická 949/3, Poruba, 70800 

Ostrava, p.č. 4205 dle GP (viz příloha č. 14, asi 150 m2) za cenu 200 Kč/m2 bez DPH 

 

Příští veřejné zasedání ZO obce se bude (předběžně) konat 27. 9. 2021. 

 

 

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

v Zápisu z jednání, který je k nahlédnutí k dispozici na obecním úřadě.  

 

 

        

 

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

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 

 


