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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce
Horní Heřmanice
z jednání konaného 24.5.2022
1.
ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí sestavenou k rozvahovému dni 31.12.202
2.
ZO schvaluje účetní závěrku Obce Horní Heřmanice sestavenou k rozvahovému
dni 31.12.2021.
3.
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021,
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, kterou předložila
pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje.
4.
ZO schvaluje udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků v Základní škole a Mateřské
škole Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí pro školní rok 2022/2023.
5.
ZO schvaluje převodu zisku (9028,55 Kč) z roku 2021 do rezervního fondu
Základní školy a Mateřské školy Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí.
6.
ZO schvaluje a přejímá návrh ceny obvyklé za 1m² plochy pozemku dle vybraných
jednotlivých druhů pozemků pro k.ú. Horní Heřmanice v Čechách, Dolní Heřmanice
v Čechách a Rýdrovice, který zpracoval pan Ing. Junger, znalec z oboru ekonomika, ceny
a odhady nemovitostí, stavebnictví, dne 31.3.2022.
7.
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č.179 v k.ú. Horní Heřmanice
v Čechách zájemci a majiteli sousedního pozemku Liboru Kobzovi.
8.
ZO schvaluje uzavření smlouvy OŽPZ/22/22661 s Pardubickým krajem o dotaci na
„Podpora provozu prodejny KONZUM v obci Horní Heřmanice“ - návrh smlouvy je
přílohou usnesení.
9.
ZO schvaluje uzavření smlouvy OŽPZ/22/22437 s Pardubickým krajem o dotaci na
stavbu „Parkoviště u hřbitova“ - návrh smlouvy je přílohou usnesení.
10. ZO schvaluje uzavření smlouvy OŽPZ/22/21979 s Pardubickým krajem o dotaci
pro ZŠ a MŠ „Léčivé rostliny kolem nás“ - návrh smlouvy je přílohou usnesení.
11. ZO je seznámeno a schvaluje rozpočtové opatření obce, které jsou přílohou
usnesení:
seznámeno č.1/2022
prodloužení smlouvy na VPP
seznámeno č.2/2022
smlouva o zápůjčce mezi obcí a zaměstnancem ze dne
20.4.2022
schvaluje č.3/2022
příspěvek z SR – zmírnění dopadů COVID 19
schvaluje č.4/2022
dotace Pardubického kraje pro ZŠ a MŠ
schvaluje č.5/2022
dotace Pardubického kraje pro „Parkoviště u hřbitova“
schvaluje č.6/2022
dotace Pardubického kraje pro „Podpora prodejny KONZUM“
schvaluje č.7/2022
dotace MMR – Podpora rozvoje regionů „Obnova místní
komunikace
Dolní Heřmanice – Chudoba č.02c“
schvaluje č.8/2022
náklady a pojistné plnění z havárií na 1/43 a komunikaci 31119
12.
ZO schvaluje zaměstnat do 31.12.2022 na dohodu o provedení práce
neuvolněného zastupitele pana Zdeňka Berana.
V Horních Heřmanicích dne 24.5.2022

Tomáš Beran, starosta

