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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce
Horní Heřmanice
z jednání konaného 30.6.2015
1.
ZO schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny a.s do výše
950.000 Kč na financování investice „Chodník u silnice 1/43“ se splatností do
jednoho roku a zajištěného budoucími příjmy obce.
2.
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Heřmanice.
3.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dlouhodobého
hmotného majetku, mezi DSO Pod Bukovou horou a Obcí Horní Heřmanice.
4.
ZO schvaluje zřízení věcného břemene pro ČEZ distribuci dle smlouvy č.IP12-2006479/VB/1.
5.
ZO schvaluje umístění měřiče rychlosti (radaru) u křižovatky a odbočky na
Rýdrovice na silnici č.1/43 a pověřuje starostu jednáním o vyřízení stavebního
povolení a realizaci akce (na rok 2016).
6.
ZO je seznámeno a schvaluje rozpočtové opatření obce :
č.11/2015 přesun v rozpočtu, příspěvek na Babybox.
č.12/2015 neinvestiční grant P.k. pro ZŠ a MŚ Horní Heřmanice.
č.13/2015 pořízení projektové dokumentace - výměna rozvodů topení ZŠ a MŠ
č.14/2015 veřejně prospěšné práce
rozpočtové opatření pro ZŠ a MŠ Horní Heřmanice
č.2/2015 navýšení rozpočtu o poskytnutý neinvestiční grant
7.
ZO schvaluje zadat stavbu autobusové zastávky u Konzumu stavební firmě
p.Ing.Kubelky bez výběrového řízení.
Odůvodnění : Firma p.Ing.Kubelky použije materiál na stavbu ze současných zásob
obce a bude za stavbu hodinovou sazbou účtovat pouze skutečně odvedené práce a
bude účtovat pouze materiál, který není k dispozici zásobách obce. Firma
p.Ing.Kubelky je místní, zaměstnává občany obce a prokázala svou cenovou
politiku jako vítěz výběrového řízení na stavbu chodníku u silnice 1/43.
8.
ZO schvaluje prodej zasíťovaných p.p.č.740/1, 740/2 a 740/6 v katastrálním
území Horní Heřmanice v Čechách za cenu 60,-Kč/m².
9.
ZO schvaluje úpravu ceníku půjčovného nářadí a strojů v bodě č.4.
V Horních Heřmanicích

Tomáš Beran, starosta

