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U s n e s e n í 

ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 18, konaného dne 29. 9. 2014  

v 17:30 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích 
 

 

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina,p. Jan Kertis, p. Josef Kubinec, ing. Mária 

Skopalíková, 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. Jan Kertis 

ZO o návrhové komisi i ověřovatelích zápisu hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

 

1. ZO jednalo dle tohoto doplněného programu: 

1) Zahájení, schválení programu 

2) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Kontrola usnesení 

4) Záměry prodeje a pronájmu pozemků 

5) Prodeje a pronájmy pozemků 

6) Uzavřená smlouva na chodník v obci – etapa I 

7) Projednání závěru výběrového řízení na podzimní koupi traktoru s příslušenstvím  

8) Rozpočtová opatření 

9) Různé (první vybavení do šoltéství atd.) 

10) Usnesení a závěr 

ZO o návrhové komisi, ověřovatelích zápisu a programu jednání hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, 

zdržel se 0, proti 0 

 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce (dále i jen ZO): 

--- 

 

Zastupitelstvo obce 

3. s c h v a l u j e : 

 

a) Prodeje obecních pozemků 

1. p.č. 3351/3 (755 m2), 3351/4 (1001 m2) paní Bedřišce Bednářové za 12 Kč/m2, bytem 793 74 

Heřmanovice č.p. 203 

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

2. p.č. 966 (202 m2) za 12 Kč/m2, st. 366 (118 m2) za 35 Kč/m2 panu Stanislavu Bolfovi, 

Heřmanovice 104  

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

3. p. č. 4388/3 (50 m2) paní Dagmar Martinákové, Heřmanovice 538 za 12 Kč/m2 ZO hlasovalo 

s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

4. p. č. st. 719, a to část dle GP o výměře 56 m2 za 35 Kč/m2 RNDr. Hynku Sekaninovi, 

Heřmanovice 522  

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

 

b) Pronájmy obecních pozemků 

1. p.č. 921/2 (863 m2) pan Kováč Pavel, Heřmanovice 539 za 0,12 Kč/m2 a za rok  

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 
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2. p.č. 1075 (738 m2) panu Romanu Petříkovi, Heřmanovice 535 za 0,12 Kč/m2 a za rok 

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

3. p. č. st. 719, a to část dle GP o výměře 113 m2 za 0,35 Kč/m2 a za rok, dohodnutou část panu 

Lukáši Heglasovi, Heřmanovice 91, a dohodnutou část paní Janě Metyšové a panu Vojtěchu 

Bodoloczki, oba bytem Heřmanovice č. 90 

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0  

 

c) Rozpočtové opatření č. 5, spočívající v těchto úpravách platného rozpočtu obce: Navýšení prostředků: 

v položce pořízení traktoru s příslušenstvím o 250 tis. Kč, na bytové hospodářství o 80 tis. Kč, naproti 

tomu je provedeno snížení výdajů na položkách údržba, vzhled obcí a veřejná zeleň celkem o 80 tis. Kč a 

položce financování o 250 tis. Kč.   

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

 

d) Příspěvek ve výši 5 tis. Kč příspěvkové organizaci Benjamínek Krnov, a to na základě žádosti této 

organizace, kterou obec obdržela. Služeb organizace využívají místní občané. 

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

 

 

4.  Bere na vědomí  

a) Informaci místostarosty obce o výsledcích výběrového řízení na dodavatele stavby „CHODNÍKY 

PODÉL SILNICE II/453 V OBCI HEŘMANOVICE – I. ETAPA“. 
Stručné shrnutí: Toto veřejné výběrové řízení mimo režim zákona na stavební zakázku malého rozsahu 

bylo vyhlášeno zveřejněním Výzvy k podání nabídky na elektronické úřední desce zadavatele, tj. obce 

Heřmanovice, dne 10.8.2014, vyhodnoceno a výsledky opět zveřejněny na elektronické desce obce 

Heřmanovice. Nabídku do tohoto VŘ podaly 3 firmy, nejvýhodnější nabídku podala firma JR STaKR 

s.r.o., Tř. Osvobození 774/4, 792 01 Bruntál, která byla vyzvána k uzavření smlouvy. Smlouva byla 

podepsána a firma má dle zadávacích podmínek stavbu realizovat do 15.11.2014. Celé toto zadávací 

řízení je na elektronické desce obce Heřmanovice. 

 

b) Informaci místostarosty o výběrovém řízení malého rozsahu mimo režim zákona na dodávku zboží a 

služeb, název zakázky: „Traktor s příslušenstvím a servis“. Předmětem dodávky v rámci tohoto 

výběrového řízení je traktor požadovaných parametrů, šípová radlice s hydraulicky ovládanými rameny 

pro nabízený traktor, za nabízeným traktorem nesená radlice na sníh, přední nakladač, lopaty, vidle pro 

nabízený traktor. 

Stručné shrnutí: V tomto výběrovém řízení byla Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 

obcí Heřmanovice zaslána elektronicky 5 firmám přímo do jejich datové schránky, a to dne 15.9.2014, 

lhůta pro podání nabídek byla do 26.9.2014, a to do 11 hodin. Nabídku do tohoto VŘ podaly 2 firmy, a 

to firma Karel Hahn, AGROSERVIS Hlučín a firma ARGUS Mikulov s.r.o. Toto výběrové řízení je 

koncipováno tak, že o výběru nejvhodnější nabídky nerozhoduje pouze nejnižší cena, ale i další kritéria, 

takže toto řízení je ve stadiu vyhodnocování, jelikož je nutno projít technické specifikace nabídnutého 

zboží.  

 

 

 

        

 

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

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 


