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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 7, konaného dne 9. 12. 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, ing. Mária Skopalíková 

 

Omluvení zastupitelé:   

 

Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Lidye Kováčová 

Ověřovateli zápisu byli schváleni: ing. Mária Skopalíková, p. Josef Kubinec 

 

1. Program jednání: 

Návrh programu jednání ZO byl následující: 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého ZO 

4. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření 

5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020 a rozpočtových výhledů na léta 2021 a 2022 

6. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích  

7. Záměry prodeje a pronájmu pozemků  

8. Prodeje a pronájmy pozemků  

9. Různé  

V den konání tohoto ZO, tj. 9.12.2019, jsme e-mailem obdrželi žádost Mikroregionu Krnovsko o 

poskytnutí dlouhodobé finanční výpomoci, proto bylo navrženo návrh programu doplnit o bod 5, dále 

program doplněn o bod 4 – Kamionová doprava: 

 

Doplněný (a hlasováním nakonec schválený) program jednání ZO: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého ZO 

4. Kamionová doprava obcí zplnomocnění k jednání dr. Motyčková  

5. Poskytnutí dlouhodobé finanční výpomoci Mikroregionu Krnovsko 

6. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření 

7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020 a rozpočtových výhledů na léta 2021 a 2022 

8. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích  

9. Záměry prodeje a pronájmu pozemků  

10. Prodeje a pronájmy pozemků  

11. Různé  

ZO o doplněném 11 bodovém programu jednání hlasovalo s tímto výsledkem: pro 7, zdržel se 0, proti 

0, čímž program jednání schválilo. 

 

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

Sekanina, p. Lidye Kováčová a ověřovateli zápisu byli: ing. Mária Skopalíková, p. Josef Kubinec 
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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) zplnomocnit Mgr. Kristýnu Motyčkovou k jednání ve věci omezení tranzitní kamionové 

dopravy obcí. 

 

b) smlouvu o Poskytnutí dlouhodobé finanční výpomoci Mikroregionu Krnovsko s tím, že 

v případě, pokud by dotace projektu „Separace odpadů v obcích Mikroregionu Krnovsko“ nebyla 

přidělena a obec kontejnery z projektu nezískala, bude poskytnutá finanční výpomoc do 31.1.2021 

vrácena zpět na účet obce Heřmanovice.  

Schválená smlouva je Přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

c) Rozpočet obce Heřmanovice na rok 2020.  

Schválený rozpočet obce na rok 2020 je v Příloze č. 3 usnesení. 

 

d) Rozpočtové výhledy obce Heřmanovice na roky 2021 a 2022 

Schválené rozpočtové výhledy na roky 2021 a 2022 jsou v Příloze č. 4 tohoto usnesení. 

 

e) Obecně závaznou vyhlášku obce Heřmanovice o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Schválená OZV o odpadu je v Příloze č. 5 tohoto usnesení. 

 

f) Záměr prodeje pozemku p. č. 3250/1, výměra 269 m2.  

 

g) Záměru prodeje pozemku p. č. 2963, výměra 6214 m2. 

 

h) Prodej pozemku p.č. 1478/1 o výměře 1436 m2 jako zahradu a ostatní plochu, panu Zivčáku 

Karlovi, Okružní 966, 59301 Bystřice nad Pernštejnem. Pozemek bude sloužit jako zahrada a 

ostatní plocha ve funkčním celku se stavbou a stavebním pozemkem kupujícího, cena dle platných 

zásad z 15.12.2014, bod 1b) činí 56 Kč/m2. 

 

i) Odměny členů SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) dle Zápisu z tohoto jednání ZO. 

 

5. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 5 provedené starostou obce.  

RO 5 je Přílohou č. 2 usnesení z tohoto zasedání. 

 

 

6. Příští zastupitelstvo obce je plánováno na 9. 3. 2020.  

Bližší informace ke všem projednávaným bodům programu a průběhu celého jednání 

zastupitelstva jsou uvedeny v Zápisu z jednání, který je k dispozici na požádání na obecním 

úřadě. 
 

        

podpis anonymizován     podpis anonymizován 

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

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 


