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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 7, konaného dne 24. 4. 2016  

v 18:00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích 
 

 

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec,  
 ing. Mária Skopalíková,  
Omluvení zastupitelé: Ing. Libor Petřík, Mgr. Hana Kováčová, p. Robert Sütto 
 
Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec 
Ověřovateli zápisu byli schváleni: ing. Mária Skopalíková, p. Josef Kubinec 
 

1. Návrh programu jednání ZO byl následující: 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého ZO 
4. Obecní hřbitov - řád, pronájmy 
5. Rozpočtová opatření 
6. Projednání a rozhodnutí o žádostech na příspěvky z rozpočtu obce (např. Studio STA o. p. s., 

Krnov, Přátelé Vrbenska ...) 
7. Záměry prodeje a pronájmu pozemků 
8. Prodeje a pronájmy pozemků 
9. Různé 

Po přečtení návrhu programu dle plakátu zveřejněného na úředních deskách obce navrhl místostarosta 
program doplnit o bod Výběrové řízení „Kosa“ – pořízení žacího stroje se zdůvodněním, že jde o 
aktuální záležitost a pořízení žacího stroje v předpokládané ceně nad 100 tis. Kč musí ZO projednat a 
případně schválit. Dále navrhl, aby naopak ZO neprojednávalo žádost Studia STA, jelikož případné 
poskytnutí příspěvku ve výši řádově tisíce Kč je v kompetenci starosty obce. 
ZO o změnách programu hlasovalo s výsledkem: pro 4, zdržel se 0, proti 0 
 
ZO tedy jednalo dle tohoto schváleného programu: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého ZO 
4. Obecní hřbitov - řád, pronájmy 
5. Rozpočtová opatření 
6. Výběrové řízení „Kosa“ – pořízení žacího stroje 
7. Projednání a rozhodnutí o žádostech na příspěvky z rozpočtu obce (Přátelé Vrbenska ...) 
8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků 
9. Prodeje a pronájmy pozemků 
10. Různé 

ZO o upraveném programu jednání, návrhové komisi a ověřovatelích zápisu hlasovalo vždy s tímto 
výsledkem: pro 4, zdržel se 0, proti 0 
 
2. Starosta navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef 

Kubinec a ověřovateli zápisu byli: ing. Mária Skopalíková, p. Josef Kubinec. 
K návrhům nebyly připomínky, ZO o návrhové komisi a ověřovatelích zápisu hlasovalo vždy s 
tímto výsledkem: pro 4, zdržel se 0, proti 0 

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

Z minulého usnesení plyne předložit zastupitelstvu evidenci smluv k pronájmu hrobů na místním 
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hřbitově. Problematika hřbitova je předmětem bodu 4 dnešního jednání. 
Místostarosta: celou problematiku hřbitova – hřbitovní řád, smlouvy o pronájmu hřbitovních míst, 
ceník – jsme nachystali na dnešní ZO, projednání je předmětem bodu 4 dnešního jednání. Tím 
bude kontrola usnesení z minulého ZO naplněna. 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

4. S c h v a l u j e : 
a) Tyto dokumenty: Řád veřejného pohřebiště, Smlouva o pronájmu hrobového místa, Ceník 

poskytovaných služeb na veřejném pohřebišti v Heřmanovicích. 
ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 4, zdržel se 0, proti 0 
 

b) Rozpočtové opatření číslo 1 (RO1), které je přílohou č. 1 k usnesení. 
ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 4, zdržel se 0, proti 0 
 

c) Pořízení žacího stroje formou výběrového řízení. 
ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 4, zdržel se 0, proti 0 
 

d) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7 000,- Kč Spolku přátelé Vrbenska na akci Lapkové 
z Drakova ve dnech 23. - 24. 7. 2016 a předloženou smlouvu o poskytnutí tohoto příspěvku.  
ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 4, zdržel se 0, proti 0 
 

e) Záměry prodeje pozemků: 
p.č. 7 st. 112 m2  
p.č. 1306/1 1218 m2, zahrada - část dle GP 
ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 4, zdržel se 0, proti 0 
 

f) Záměry pronájmu pozemků: 
p.č. 2892/1, a to část dle nákresu, výměra asi 360 m2 
ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 4, zdržel se 0, proti 0 
 

g) Pro prodej paní Štěpánkové prodejní cenu 35,- Kč za 1 m2 pozemku st. 303 dle GP. 
ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 4, zdržel se 0, proti 0 
 

 
 
        
 
.............................................    ................................... 
RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 
místostarosta      starosta 
 


