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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce
Horní Heřmanice
z jednání konaného 1.12.2016
1. ZO neschvaluje záměr prodeje p.p.č.114/7 a 114/1 v k.ú. Rýdrovice.
2. ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č.1507/6 k.ú. H. Heřmanice.
3. ZO schvaluje uzavření smlouvy č.OŽPZ/16/24565 o poskytnutí finanční
podpory na hospodaření v lesích.
4. ZO schvaluje překlenovací půjčku 40000,-Kč pro v ZŠ a MŠ na projekt
z OP VVV.
5. ZO je seznámeno a schvaluje rozpočtové opatření obce :
č.18/2016 dotace na volby 2016
č.19/2016 dotace na VPP
č.20/2016 dotace na volby 2016
č.21/2016 dotace na hospodaření v lesích
č.22/2016 doúčtování přeložky sloupu
č.23/2016 dotace na VPP
č.24/2016 frézing na opravu cest
č.25/2016 dotace na VPP
č.26/2016 překlenovací půjčka pro ZŠ a MŠ
č.2/2016 pro ZŠ a MŠ Horní Heřmanice
poskytnutí neinvestiční půjčky
6. ZO schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přípravy žádosti o dotaci,
převod příspěvku pro DSO MSL k projektu "Programu rozvoje venkova
2014-2020, operace 8.6.1 Technika a technologie".
7. ZO schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přípravy žádosti o dotaci,
převod příspěvku pro DSO MSL k projektu "Výzva MMR - Oprava
míst.komunikací v Horních Heřmanicích části Chudoba".
8. ZO schvaluje záměr zhotovení pasportu místních komunikací.
9. ZO schvaluje na základě podaných informací, zaslat zamítavé
stanovisko České poště a.s. k provozování služby Partner pod obcí.
10. ZO schvaluje sazbu 550,-Kč za 1 hodinu provozu a práce traktoru Zetor
Major 80 pro externí žadatele. Sazba je včetně mzdy obsluhy.
11. ZO je seznámeno a bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání
hospodaření obce za období 1.1.2016 do 25.10.2016, které provedl Krajský
úřad Pardubického kraje dne 25.10.2016
12. ZO schvaluje změnu postu člena redakční rady Heřmánku, na místo
odstupujícího Davida Šilara schvaluje slečnu Hanu Hamplovou.
V Horních Heřmanicích

dne 2.12.2016

Tomáš Beran, starosta

