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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce
Horní Heřmanice
z jednání konaného 24.5.2016
1. ZO schvaluje přijetí grantu z POV krajského úřadu Pardubického kraje
na vybavení klubovny na základě smlouvy č.OŽPZ/16/22200.
2. ZO schvaluje přijetí grantu z odboru životního prostředí krajského úřadu
Pard. kraje na doplňující zdroj vody na základě smlouvy č.OŽPZ/16/21829.
3. ZO schvaluje účetní závěrku obce Horní Heřmanice.
4. ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Horní Heřmanice
5. ZO schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2015.
6. ZO je seznámeno a schvaluje rozpočtové opatření obce :
č.1/2016 Nákup knih pro knihovnu a činnosti knihovnické.
č.2/2016 Výměna lednice v restauraci č.p.7
č.3/2016 Věcná břemena ČEZ, odpady hřbitov.
č.4/2016 Snížení daně za obec.
č.5/2016 Dotace z POV - klubovna na hřišti
č.6/2016 Dotace na vodní zdroj - proj.dokumentace.
č.7/2016 Věcná břemena, obrubník u aut.zast., přesun sloupu el.vedení
7. ZO je seznámeno s návrhem a informací České pošty s.p. o nabídce
služby Pošta PARTNER . Dále bylo seznámeno s nařízením vlády z 1.6.2015
o stanovení minimálního počtu provozoven, s textem zápisu z jednání
krajského shromáždění SMS PK a telefonickém jednání s p.Ing.Hlavsou,
ředitelem KONZUM a.s. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu doplnit
informace (zastupitelnost Partnera ve výpovědi atd.)
8. ZO schvaluje zveřejnit záměr prodeje části p.p.č.95/2 v k.ú.Dolní
Heřmanice na základě žádosti majitele přilehlé nemovitosti.
9. ZO neschvaluje vyhovět žádosti Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí Prostějov o příspěvek na činnost.
10. ZO schvaluje příspěvek ve výši 30% celkové ceny pro DSO MSL na
opravu sakrálních památek, kříže v Dolních Heřmanicích.
11. ZO je seznámeno s výběrovým řízením na odpady pro rok 2017 - 2018 a
doporučuje uzavřít smlouvu se společností EKOLA České Libchavy s.r.o.
V Horních Heřmanicích

dne 25.5.2016

Tomáš Beran, starosta

