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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 8, konaného dne 9. 3. 2020 

v 18:00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích č. p. 136 

  

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. Jaroslav Dohnal 

Ověřovateli zápisu byli schváleni: ing. Mária Skopalíková, ing. Tomáš Kotas 

 

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. Obec Heřmanovice jako plátce DPH – vliv na ceny 

5. Projednání a schválení zařazení území obce do území působnosti MAS Rozvoj Krnovska na 

období 2021 - 2027 

6. Záměry prodeje a pronájmu pozemků 

7. Prodeje a pronájmy pozemků 

8. Různé 

 

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

RNDr. Hynek Sekanina, p. Jaroslav Dohnal a ověřovateli zápisu byli: ing. Mária Skopalíková, 

ing. Tomáš Kotas 

 

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, že všechny dříve zastupitelstvem obce schválené ceny (např. 

vodného atd.) jsou bez DPH, takže DPH se k nim připočte s platností od 1. 2. 2020, tj. ode dne, 

kdy se obec Heřmanovice stala plátcem DPH. 

 

5. Zastupitelstvo obce Heřmanovice schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS 

Rozvoj Krnovska na období 2021 – 2027“. 

 

6. Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměry prodeje pozemků p. č. 3248/1 a p. č. st. 256 

 

7. Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p. č. 4393/10 dle GP dle mapky, 

která je Přílohou č. 1 tohoto Zápisu a v níž je graficky znázorněna předmětná část o ploše  

asi 131,7 m2 

 

8. Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p. č. 3281/2 dle GP dle mapky, 

která je Přílohou č. 2  tohoto Zápisu a v níž je graficky znázorněna předmětná část o ploše  

asi 99,3 m2 

 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 8, konaného dne 9. 3. 2020 v 18:00 hod., 

str. 5/5 

 

5 

 

9. Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pronájmu pozemku p. č. 1689/1, výměra 8877 m2. 

 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 2963, výměra 6214 m2, manželům Lidye a 

Karel Kováčovi (do SJM), bytem Heřmanovice 3, a to na zemědělskou činnost a za cenu 12 Kč/m2 

bez DPH. 

 

11. Zastupitelstvo obce odkládá jednání o prodeji pozemku 3250/1 na své příští zasedání.  

 

12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto dokumenty týkající se Mikroregionu Krnovsko: 

Rozpočtové opatření č. 6/2019, Návrh rozpočtu na rok 2020, Návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu na rok 2021-2023. 

 

Příští veřejné zasedání ZO obce se bude konat 8. 6. 2020. 

 

 

Bližší informace k projednávaným bodům a průběhu celého jednání zastupitelstva jsou uvedeny 

v Zápisu z jednání.  

 

 

        

 

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

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 

 


