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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce
Horní Heřmanice
z jednání konaného 23.2.2016
1. ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2016
f.KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, na základě dodatku č.8
smlouvy o vzájemné spolupráci ze dne 27.2.2009.
2. ZO schvaluje požádat Krajský úřad Pardubického kraje o neinvestiční
dotaci z programu obnovy venkova na úhradu nákladů souvisejících
s provozem prodejny KONZUM .
3. ZO schvaluje rozpočet obce Horní Heřmanice na rok 2016 a to rozpočet
příjmů, investičních a neinvestičních výdajů a financování dle přílohy.
Stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operace
překročen stanovený objem provozních a investičních výdajů dle
jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu r.2016. Návrh rozpočtu byl
řádně vyvěšen a bez připomínek.
4. ZO schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní
Heřmanice na rok 2016.
5.
ZO schvaluje podání žádosti na Úřad práce v Ústí nad Orlicí o finanční
příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
pracích na rok 2016 pro 6 pracovních míst.
6. ZO schvaluje na základě kalkulace cenu vodného obce Horní Heřmanice
pro rok 2016 na 18,-Kč a dále cenu stočného obce Horní Heřmanice pro rok
2016 na 29,-Kč.
7. ZO schvaluje zřízení věcného břemene pro ČEZ distribuci dle smlouvy
č.IE-12-2002587/VB/17, smlouva je přílohou tohoto usnesení.
8. ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro ČEZ distribuci dle smlouvy č.IV-12-2014193/VB/1, smlouva je
přílohou tohoto usnesení.
9. ZO schvaluje uzavření smlouvy o provozování vodohospodářského
majetku s provozovatelem vodovodu paní ing.janou Chládkovou. Smlouva je
přílohou usnesení a bude zveřejněna v registru smluv obce Horní Heřmanice.
10. Seznámení zastupitelstva obce a veřejnosti s výsledkem dílčího
přezkoumáni hospodaření obce, kontrolou z finančního odboru K.ú.P.k.
V Horních Heřmanicích

dne 24.2.2016

Tomáš Beran, starosta

