USNESENÍ 2/05 zastupitelstva obce Horní Heřmanice ze dne 27.2. 2005

ZO schvaluje :
1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 s výrokem , že
nedostatky a chyby nebyly zjištěny.
2. Závěrečný účet obce Horní Heřmanice za rok 2004 ( v rozpočtovém hospodaření )
k 31. 12. 2004, a to bez výhrad.
3. a) Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Horní Heřmanice za rok 2004.
b) Neudělení výjimky pro Základní školu Horní Heřmanice a snížení počtu tříd na jednotřídku
na školní rok 2005/2006.
c) Příspěvek na mzdy pedagogických pracovníků Základní školy Horní Heřmanice do konce
srpna ve výši 56 928,- Kč, v rámci schváleného rozpočtu na rok 2005. Od nového školního
roku bude vybíráno školné v ŠD a MŠ.
4. a) Odklad prodeje části p.p.č. 740/2 v k.ú. Horní Heřmanice Zdeňku a Ivaně Dreslerovým,
Horní Heřmanice117.
b) Záměr obce odprodat část p.p.č. 105/1 a 125/2 v k.ú. Horních Heřmanicích. Žádost si
podali Vladimír a Jana Horákovi.
c) Záměr obce odprodat p.p.č. 114/1 v k.ú. Dolní Heřmanice. Žádost si podal Jiří Kostrhon,
Brno.
d) Záměr obce odprodat p. p. č. 137 a 134 / 1 a s. p. č. 17 v k. ú. Rýdrovice za cenu 25,Kč/m2. Žádost si podala společnost Risiglione s.r.o.
e) Záměr obce odprodat a směnit části p.p.č. 1486, 67/3, 69/1 a s.p.č. 9/2 a 9/3 vše v k.ú.
Horních Heřmanicích. Žádost si podali manželé Mizerákovi. Před schválením prodeje
žadatelé předloží geometrický plán, k jehož zpracování budou přizvání dva členové
zastupitelstva obce.
5. a) Vodné na rok 2005 na 11,- Kč / m3.
b) Dodavatele na opravu vodojemu v Dolních Heřmanicích firmu RB IZOL, Čajkovského 1,
Havířov.
c) Odměnu správci obecních vodovodů v Horních a Dolních Heřmanicích 170 Kč/hod bez
DPH za prováděnou práci.
6. Podmínky provozu přívěsného výsuvného žebříku ZD – 12 a cenu zapůjčování pro
veřejnost 30,- Kč/den.
7. Příspěvek pro DSO Lanškrounsko 20,- Kč na obyvatele za rok.
8. Odklad nákupu leteckého snímku obce s katastrální mapou na CD.
9. Odklad osázení zelení centra obce.

