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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17, konaného dne 25. 9. 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
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého ZO
Čerpání rozpočtu, rozpočtová opatření
Obecní les - aktuální stav
Návrh zadání územního plánu obce Heřmanovice
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 provedlo kontrolu usnesení z minulého ZO
--4. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí tato rozpočtová opatření provedená starostou obce:
a) Rozpočtové opatření číslo 1 (RO 1) ze dne 31.1.2018 provedené starostou obce, které se týkalo
účelové dotace na volby prezidenta republiky. RO 1 je Přílohou č. 1 k tomuto Zápisu a Usnesení.
b) Rozpočtové opatření číslo 2 (RO 2) ze dne 30.6.2018 provedené starostou obce. RO 2 je
Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu a Usnesení.
5. Zastupitelstvo obce schválilo toto rozpočtové opatření:
Rozpočtové opatření číslo 3 (RO 3) ze dne 25.9.2018. RO 3 je Přílohou č. 3 k tomuto Zápisu a
Usnesení.
6. Zastupitelstvo obce vyslechlo:
a) Informace starosty a místostarosty k aktuálnímu stavu v obecním lese – kontrola ČIŽP probíhá a
nutná těžba dřeva také.
b) Informaci místostarosty k obdržené připomínce k Návrhu zadání (nového) územního plánu obce.
Bližší informace k projednávaným bodům a průběhu celého jednání i hlasování
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
místostarosta

Jan Tomalský
starosta

XXXXXXX

Schváleno zastupitelstvem obce dne 25.9.2018

