USNESENÍ 1/05 zastupitelstva obce Horní Heřmanice ze dne 16.2. 2005

ZO schvaluje :
1. a) Rozpočet obce Horní Heřmanice na rok 2005 ve výši 4 916 000,- Kč.
b) Závazné ukazatele rozpočtu pro ZŠ Horní Heřmanice – čerpání rozpočtu na rok 2005.
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výše poplatku 300,- Kč.
3. a) Zařazení místní komunikace k čp 114 DH ( p. K. Hejl ) do plánu pravidelné zimní
údržby.
b) Zařazení místní komunikace na ppč 1500 k čp 66 a 67 HH ( p. O. Hřebíček ) do plánu
pravidelné zimní údržby.
Opravu mostku na potoce na ppč 1500 se bude řešit po vyřešení majetkoprávních vztahů.
d) Provést opatření ke snížení rychlosti na místních komunikacích na ppč 1500, 417/3, 1503/1
a 1141/9 v k. ú. Horní Heřmanice vedoucích od čp170 HH ( Ing. J. Chládková ) k čp 15 H H
( sokolovna ) po konzultaci s dopravním inspektorátem
e) Provést opatření k omezení rychlosti a průjezdnosti na místní komunikaci z Dolních
Heřmanic na Chudobu na ppč 1706 v k. ú. Dolní Heřmanice po konzultaci s dopravním
inspektorátem.
a) Dodavatele na projekt ČOV u KD firmu Techprojekt Ústí nad Orlicí.
b) Odklad výběru dodavatele na opravu vodojemu v Dolních Heřmanicích.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.p. č. 1815/1 v k.ú. Dolní
Heřmanice s s.p. Lesy ČR pro stavbu vodovodu Dolní Heřmanice.
a) Zalesnění v souladu se závaznou částí ÚPO Horní Heřmanice na ppč 848/1,848/2,
849/1,854/2,1737/2,(854/1),(1737/2) o celkové výměře 1,3087ha v k.ú.Dolní Heřmanice.
b) Záměr obce odprodat p.p.č.1371 o výměře 3 031 m2, p.p.č. 134/1 o výměře 842 m2 a
st.p.č. 17 o výměře 17 m2 vše v k.ú. Rýdrovice za 27,- Kč/m2. Žádost si podal p. Risiglione.
c) Odložení záměru obce odprodat p.p.č.44 a 45 v k.ú. Rýdrovice po oddělení GP. Žádost si
podal p. V. Beran.
d) Zrušení bodu č. 6 usnesení č. 5/03 ze dne 16.7.2003 o schválení prodeje p.p.č. 740/2 v k.ú.
Horní Heřmanice Heleně Vávrové na stavbu rodinného domu.
e) Záměr obce odprodat část p.p.č. 740/2 v k.ú. Horních Heřmanicích. Žádost si podali
Zdeněk a Ivana Dreslerovi.
Termín uzávěrky připomínek ke změnám ÚP obce na 30.6.2006.
Odkup inventáře jídelny a. s. Hermas, dle inv. seznamu za smluvní cenu 15 000,- Kč.
Připojení na hlavní řád vodovodu Horní Heřmanice k s. p. č. 195 (bývalé „Nožkovo“) dle
žádosti p. Šaravcové, Rosice nad Labem.
Prodej 11 kusů akcii ČSAD Ústí nad Orlicí za dohodnutou kupní cenu ve výši 200,- Kč za kus
Kratochvílové Kateřině (členka představenstva ČSAD Ústí nad Orlicí).
10. a) Udělení výjimky z počtu žáků pro ZŠ na dobu od 1.1.2005 do konce školního roku
2004/2005 ve smyslu § 23 odst 3 zákona 561/2004.
b) Úhradu rozdílu výdajů mezi normativně určenými výdaji na počet žáků a skutečnou
potřebu školy.

