Obec Horní Heřmanice
Email : obec@hornihermanice.cz

Horní Heřmanice č.p. 91, 561 33

IČ 00278904

www.hornihermanice.cz

Tel. 465 391 212

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce
Horní Heřmanice
z jednání konaného 16.12.2014
1. ZO neschvaluje prodej p.p.č.1487/4 v k.ú.Horní Heřmanice v Čechách.
2. ZO schvaluje prodej 1815/34, 1815/35, 1815/40, 1815/45, 1815/52 a 1815/43 v
k.ú. Dolní Heřmanice v Čechách..
3. ZO schvaluje navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ na základě žádosti o 60.000,-Kč
na mzdy s odvody a 60.000,-Kč na provozní náklady.
4. ZO schvaluje rozpočtové opatření obce :
č.5/2014 pro ZŠ a MŚ, navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ o 120.000,-Kč.
č.14/2014 navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ o 120.000,-Kč a úprava závazných
ukazatelů.
č.15/2014 dotace na VPP od úřadu práce
č.16/2014 dotace na volby zastupitelstva obce
č.17/2014 dotace na zametací stroj - traktor
č.18/2014 vlastní přesuny v rozpočtu
5. ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015.
6. ZO schvaluje poplatek za sběr a likvidaci komunálního odpadu na rok 2015 a
novou přílohu k vyhlášce 3/2012: pro podnikatele ve výši 1000,-Kč za popelnici a
rok.
pro občana ve výši 400,-Kč za osobu a rok.
pro nemovitost ve výši 500,-Kč za nemovitost a rok.
7. ZO schvaluje členy výborů rad a komisí ve složení:
finančního výboru : předseda Vladimíra Šemberová, člen Anna Švestková a Dana
Harbichová
kontrolního výboru : předseda Pavel Šilar, člen Ing.Jana Chládková a František
Verner
kulturní radu : předseda Kamila Skalická, člen Olina Bílá a František Verner
redakční radu : předseda Mgr.Hana Krátká, člen David Šilar a Tomáš Beran
stavební komisi : předseda Karel Švestka, člen Ing.Pavel Maňka a Tomáš Beran
8. ZO schvaluje věcné odměny pro členy komisí a dále občanům za údržbu
čekáren, roznášení Heřmánku a vedení kroniky v ceně do 300,-Kč.
9. ZO schvaluje vystoupení obce Horní Heřmanice z dobrovolného svazku obcí
Lanškrounsko.
10. ZO schvaluje nákup Inforočenek Lanškrounsko 2015 v počtu 50 ks.
V Horních Heřmanicích

dne 17.12.2014

Tomáš Beran, starosta

