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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 3, konaného dne 4. 3. 2019 
v 18:00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích 

  
Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, p. Jaroslav Dohnal, ing. Tomáš Kotas, p. 
Lidye Kováčová, p. Josef Kubinec  
 
Omluvení zastupitelé: ing. Mária Skopalíková 
 
Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec 
Ověřovateli zápisu byli schváleni: ing. Tomáš Kotas, p. Jaroslav Dohnal 

 
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. Rozpočtová opatření 
5. Místní komunikace  
6. Prodeje a pronájmy obecních bytů 
7. Různé 

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

RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec a ověřovateli zápisu byli: ing. Tomáš Kotas, p. Jaroslav 
Dohnal 
 

3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva obce 
(dále i jen ZO) bylo zjištěno, že není nic k projednání pro dnešní ZO. 
 

4. Zastupitelstvo obce schválilo: 
a) Rozpočtové opatření číslo 1, toto rozpočtové opatření je Přílohou 1 usnesení z tohoto zasedání.  
b) Tuto pravomoc starosty obce: „ZO schvaluje pravomoc starosty obce provádět rozpočtová 
opatření související s přijetím dotací, daňových příjmů a obdobných příjmů na základě rozhodnutí 
příslušných orgánů. Rozpočtová opatření, která takto starosta obce provede, musí být dána na 
vědomí, a to včetně zdůvodnění, nejbližšímu jednání Zastupitelstva obce.“ 
 

5. Zastupitelstvo obce schválilo: 
Rozhodnutí o zařazení místních komunikací specifikovaných v obcí pořízeném pasportu místních 
komunikací do sítě místních komunikací obce, toto Rozhodnutí je Přílohou č. 2 tohoto usnesení.  
 

6. a) Zastupitelstvo obce ruší prodej domu č.p. 479 a č.p. 480 a zastupitelstvo obce ruší prodej 
bytů 480/2 a 480/4 obálkovou metodou.  
b) ZO vyhlašuje záměr pronájmu bytu 3+1 (asi 72 m2) v 1. poschodí domu č.p. 503 v obci. 
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7. Zastupitelstvo obce schvaluje termín svého příštího zasedání dne 3. 6. 2019. 
 
 

 
Bližší informace k projednávaným bodům a průběhu celého jednání zastupitelstva jsou uvedeny 
v Zápisu z jednání.  
 
 
        
 
.............................................    ................................... 
RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 
místostarosta      starosta 
 


