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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 16, konaného dne 28. 6. 2018  

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

  

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, Mgr. Hana Kováčová, p. Josef Kubinec, 

p. Robert Sütto  

Omluvení zastupitelé: Ing. Libor Petřík, ing. Mária Skopalíková 

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

Ověřovateli zápisu byli schváleni: p. Robert Sütto, Mgr. Hana Kováčová 

 

1. Zastupitelstvo obce schválilo tento program jednání:  

 

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 sestavené k 31.12.2017 

5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2017 včetně souhlasu a opatření 

6. Projednání a schválení roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2017 

7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2017 včetně souhlasu a opatření 

8. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Holčovice o poskytnutí finančního 

příspěvku na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích  

9. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření, rozpočtová opatření prováděná starostou obce. 

10. Záměry prodeje a pronájmu pozemků  

11. Prodeje a pronájmy pozemků  

12. Různé (např. kůrovec, cena vývozu žumpy, nasbíraný tříděný odpad, zateplení bytovek, místní 

komunikace apod.) 

 

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

Sekanina, p. Josef Kubinec a ověřovateli zápisu byli: p. Robert Sütto, sl. Hana Kováčová 

 

3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z minulého ZO  a vrátilo se k bodu 8 Usnesení 

ze zasedání ZO ze dne 18.12.2017 a na základě provedeného místního šetření schválilo prodej 

části pozemku p.č. 3385 (trvalý trávní porost) dle GP (jehož pořízení uhradí kupující) paní 

Jaroschové Kamile, Rychvald, Středová 1518, a to za cenu 56,- Kč/m2. Část o ploše asi 110 m2 

určená k tomuto prodeji je vymezena v Příloze 1 k tomuto usnesení. 

 

4. Zastupitelstvo obce schválilo: 

a) Roční účetní závěrku obce Heřmanovice sestavenou k 31.12.2017 

Schválená roční účetní závěrka je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu a Usnesení. 

 

b) Závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2017 včetně souhlasu a s výhradou, Opatření ke 

Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Závěrečný účet obce za rok 2017 a schválená Opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce jsou Přílohou č. 3 k tomuto Zápisu a Usnesení. 

 

5. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 

a) Roční účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko sestavenou k 31.12.2017 a již schválenou 

valnou hromadou mikroregionu dne 14.6.2018.   

Všechny dokumenty tvořící roční účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko jsou k dispozici na 

elektronické úřední desce obce Heřmanovice. 
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b) Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2017 včetně souhlasu a již schválený valnou 

hromadou mikroregionu dne 14.6.2018. 

Schválený závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2017 je Přílohou č. 4 tohoto zápisu i 

příslušného usnesení.  

 

6. Zastupitelstvo obce schválilo: 

a) Veřejnoprávní smlouvu s obcí Holčovice o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 tis. 

Kč na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích. 

Schválená smlouva je Přílohou č. 5  k Zápisu z tohoto zasedání a v elektronické podobě bude na 

elektronické úřední desce obce zveřejněna po podpisu oběma stranami. 

 

b) Aktualizaci provádění rozpočtových opatření starostou na toto znění: 

„Pravomoc starosty obce provést taková rozpočtová opatření, aby nedošlo k překročení čerpání 

žádné položky aktuálně platného Zastupitelstvem obce schváleného rozpočtu obce. Rozpočtová 

opatření, která takto mimořádně starosta obce provede, musí být dána na vědomí, a to včetně 

zdůvodnění, nejbližšímu jednání Zastupitelstva obce“ 

Jde o aktualizaci bodu 2. b) usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. 12. 2014. Nyní schválená 

aktualizace původní ustanovení upřesňuje. 

 

c) Záměr prodeje pozemku p.č. 2963, 2614 m2, trvalý travní porost s tím, že je třeba vyřešit 

stromy rostoucí na pozemku, dále převod vlastnictví p.č. st. 726 a ověřit soulad s připravovaným 

novým územním plánem. 

 

d) Záměr prodeje pozemku p. č. 921/2, 863 m2, orná půda s tím, že platným územním plánem je 

pozemek určen k výstavbě a může být prodán pouze na stavbu pro bydlení (část jako stavební, 

zbytek). 

 

e) Směrnici o službě a ceně za vývoz jímky pro majitele nemovitostí v obci ve znění: 

Cena za jedno naložení (5 m3) fekálního vozu a dopravu na čističku do Vrbna pod Pradědem 

včetně cesty zpět činí 1000 Kč, k tomu se vždy připočte aktuální cena za uložení obsahu na čističce 

(nyní asi 65 Kč/m3). Službu obec zajistí pouze v rámci své volné kapacity.  

 

 

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

v Zápisu z jednání tohoto zasedání. Zápis, jehož součástí je i toto usnesení, je k dispozici 

k nahlédnutí na obecním úřadě.   

 

 

        

 

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

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 


