Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 16, konaného dne 6. 6. 2022 v 18:00 hod.,
str. 4/8

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 16, konaného dne 6. 6. 2022
v 18:00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích č. p. 136
Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec
Ověřovateli zápisu byli schváleni: p. J. Dohnal, ing. T. Kotas
Omluvení zastupitelé:
Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, ing. Tomáš Kotas
Ověřovateli zápisu byli schváleni: ing. Mária Skopalíková, p. Lidye Kováčová
1. Dle pozvánky byl návrh programu jednání ZO následující:
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Rozpočtová opatření
5. Informace – sdělení obce o ukončení pronájmu obecních pozemků k 31.12.2022
6. Záměry prodeje pozemků
7. Prodeje pozemků
8. Různé
ZO hlasovalo o v bodě 5 upraveném programu jednání s tímto výsledkem: pro 7, zdržel se 0, proti 0, čímž
tento program jednání schválilo.
2. Zastupitelstvo obce schválilo, aby návrhová komise pracovala ve složení:
RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec a ověřovateli zápisu byli: p. J. Dohnal, ing. T. Kotas
3. Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření, které je v Příloze 1 k tomuto usnesení i zápisu.
4. Zastupitelstvo obce schválilo tyto prodeje pozemků:
a) Paní Kristýně Motyčkové, Heřmanovice 49, pozemek dle GP, který odpovídá Příloze 2
k usnesení ZO ze dne 7.3.2022, a to za cenu 60 Kč/m2 bez DPH, dále prodej kůlny nacházející se
na prodávané části p.č. 4396/1 za dohodnutou částku 1000 Kč bez DPH
b) Panu Roberto Carioni z Opavy, Pekařská 132/2, p.č. st. 484, 135 m2 jakožto rozšíření plochy k domu
č.p. 335, a to za cenu 350 Kč/m2 bez DPH
c) Manželům Lenka Hejlová a Lukáš Hejl z Fryčovice 726, p.č. st. 382, 32 m2 jakožto rozšíření plochy
k domu č.p. 309, a to za cenu 350 Kč/m2 bez DPH.
d) P. Jakub Jan a p. Janová Jana, Heřmanovice 358, prodej části p.č. 1038 o výměře asi 22 m2 dle GP
dle vymezení, které je v Příloze 3 usnesení zastupitelstva ze dne 7.3.2022 za podmínky, že současně
s tímto prodejem proběhne koupě části parcely p. č. 4513 o výměře asi 29 m2 dle Přílohy 3 k tomuto
usnesení do vlastnictví obce Heřmanovice, konkrétně tedy koupě části, na které se nachází dlážděný
chodník podél hlavní silnice, a to vše vždy za cenu 60 Kč/m2 bez DPH.
e) P. Věře Oslizlové, Opava 6, Dánská 1135/3, prodej části p. 2955/4 o velikosti asi 24 m2 dle GP dle
Přílohy č. 4 k tomuto usnesení, a to za cenu 200 Kč/m2 bez DPH.
f) P. Poštulkové Haně, Hlučínská 117, Dolní Benešov prodej p. st. 467 za 350 Kč/m2 bez DPH, dále
prodej p.č. 2712/3 547 m2, TTP , 4396/16 40 m2 ostatní plocha, 4396/15 161 m2, to vše vymezeno
v geometrickém plánu, který je přílohou č. 11 k usnesení ZO ze dne 13.12.2021, a to vždy za
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cenu 200 Kč/m2 bez DPH s tím, že žadatelka obci Heřmanovice současně odprodá p.č. 4534 14 m2
(viz výše citovaná příloha č. 11) za cenu 350 Kč/m2 bez DPH.
g) p. Zacharopulos Ilias, Sadová 497, Vrbno p. P. prodej části pozemku č. 486 dle GP s tím,
že část pozemku o šíři 2 m od přilehlé místní komunikace zůstane ve vlastnictví obce.

5. Zastupitelstvo obce schválilo tyto záměry prodeje pozemků.
p. 1168, 910 m2
p.č. 4390 135 m2 dle přílohy č. 6 k tomuto usnesení a zápisu.
6. Zastupitelstvo obce schválilo koupi části p.č. 4513 do vlastnictví obce Heřmanovice, a to dle specifikace
v bodě 4.d) tohoto usnesení.
7. Zastupitelstvo obce schválilo zřízení veřejné účelové komunikace, a to včetně jejího zařazení do
pasportu účelových komunikací v obci, na parcele č. 989 pro přístup na stavební parcelu č. 984/2.
8. Zastupitelstvo obce schválilo dotaci Římskokatolické farnosti ve výši 50 000 Kč na opravu kaple
nad obcí. Žádost o příspěvek je v příloze č. 5 k tomuto usnesení a zápisu.
Příští ZO se bude konat 27. 6. 2022 v 18 hodin.
Heřmanovice 6. 6. 2022
podpisy anonymizovány
.............................................
RNDr. Hynek Sekanina
místostarosta

...................................
Jan Tomalský
starosta
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