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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce
Horní Heřmanice
z jednání konaného 24.9.2015
1.
ZO Horní Heřmanice schvaluje stanovy svazku obcí Mikroregion SeveroLanškrounsko.
2.
ZO pověřuje starostu obce zastupování obce Horní Heřmanice ve svazku obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko.
3.
ZO schvaluje zveřejnit záměr prodeje p.p.č. 79/3, 79/9, 79/10 zájemci z Horních
Heřmanic.
4.
ZO neschvaluje zveřejnit záměr prodeje p.p.č. 79/3, 79/4, 79/5, 79/9, 79/10, 79/12,
79/14 na základě žádosti zájemců z Červené vody, kteří od záměru odstoupili.
5.
ZO schvaluje zveřejnit záměr prodeje části p.p.č.1484/2 v k.ú.Horní Heřmanice.
6.
ZO je seznámeno a schvaluje rozpočtové opatření obce :
č.15/2015 doúčtování dotace na VPP.
č.16/2015 oprava účtování nástroje u financování VPP.
č.17/2015 nákup příslušenství a pojištění traktoru, výroba čekáren
č.18/2015 pronájem TOI TOI, zaměření parcel, právní služby
č.19/2015 příjem z prodeje pozemků, oprava veřejného osvětlení na Rýdrovicích
č.20/2015 dar f.SITEL, přeúčtování rozvozu obědů
7.
ZO schvaluje podat odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení
územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje, podnět na aktualizaci Zásad
územního rozvoje Pardubického kraje – úpravu koridoru přeložky silnice I/43, z důvodu
současného nevhodného řešení této přeložky v katastrálních územích obce Horní
Heřmanice a doporučuje vycházet ze Studie I/43 Lanškroun – Dolní Lipka, zpracované
firmou Transconsult s.r.o., varianta červená trasa s odklonem této trasy mezi kótami
10000 až 12000 co nejjižněji od zastavěného území obce.
8.
ZO pověřuje starostu zajistit ve lhůtě dvou měsíců od veřejného zasedání návrh
smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací v pro veřejnou potřebu v obci Horní
Heřmanice s možným budoucím provozovatelem paní Ing.Chládkovou.
9.
ZO schvaluje s platností od 1.10.2015 úpravu smlouvy s nájemcem ordinace
praktického lékaře MUDr.Lužným a schvaluje úhradu nákladů za topení, elektřinu, vodu
a úklid této ordinace. MUDr.Lužný bude od 1.10.2015 platit řádné smluvní nájemné.
10. ZO schvaluje podání žádosti do “Programu obnovy venkova Pardubického kraje“ a
"Programu MŠMT" o dotaci na výstavbu sociálního zařízení a klubovny na hřišti.
11. ZO bere na vědomí seznámení s výsledkem dílčího přezkumu hospodaření
provedeným dne 23.9.2015 Finančním odborem K.Ú.P.K.
V Horních Heřmanicích
Tomáš Beran, starosta

