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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17, konaného dne 27. 6. 2022
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
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 31.12.2021
5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2021 včetně souhlasu a opatření
6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2021
7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2021
8. Převod pozemku do vlastnictví obce
9. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
10. Prodeje a pronájmy pozemků
11. Rozpočtová opatření
12. Různé
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 roční účetní závěrku obce Heřmanovice sestavenou k 31.12.2021.
Schválená roční účetní závěrka je Přílohou č. 1 k tomuto Zápisu a Usnesení.
4. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2021 včetně souhlasu
s výhradou a dále schválilo navržená Opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření.
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2021 a schválená Opatření ke Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce jsou Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu a Usnesení
5. ZO vzalo na vědomí roční účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko sestavenou k 31. 12. 2021.
6. ZO vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2021.
7. ZO schválilo převod těchto pozemků do vlastnictví obce Heřmanovice:
a) část p.č. 989 pro účelovou komunikaci vedoucí na st. 984/2
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b) převod pozemku č. 4534 a 2762/2 vymezené v příloze č. 11 k usnesení ZO ze dne 13.12.2021
c) převod části pozemku 3658/2 dle přílohy 8 k usnesení ze dne 27.9.2021 a odpovídajícího GP
d) převod pozemků p.č. 4395/3 a 4395/17, obojí dle označení v KN.
8. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření, které je Příloze 3 k tomuto usnesení.
9. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření, které je Příloze 4 k tomuto usnesení.
10. Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části pozemku 1315 o výměře asi 183 m2 dle
vymezení, které je v Příloze č. 5 k tomuto usnesení.
V rámci různého bylo konstatováno:
Den obce se bude konat dne 30. 7. 2022 a termín konání příštího ZO byl dohodnut jako
předběžný na 12. 9. 2022.
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
místostarosta

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