USNESENÍ 5/05 zastupitelstva obce Horní Heřmanice ze dne 8.12.2005

ZO schvaluje :
1. a)Rozpočtové provizorium obce Horní Heřmanice na rok 2006 ve výši 10 % výdajů
schváleného rozpočtu z roku 2005.
b) Rozpočtové opatření č. 5 dotace ČOV.
c) Rozpočtové opatření č. 6 dotace čekáren.
d) Rozpočtové opatření č. 7 dotace na VPP z úřadu práce.
e) Rozpočtové opatření č. 8 vlastní rozpočtové změny.
2. Opatření k inventarizaci za účetní období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 ke dni
31.12.2005.
Složení inventarizačních komisí:
Položka předseda 1člen 2člen
Správa OÚ Kristek Jiří Krátký Josef Skalická Jana
SDH Pavlas Jaroslav ml. Kobza Pavel Bílý Ladislav
Knihovna a OB Pavlíček František Kos František Pavlas Jaroslav st..
3.Obecně závaznou vyhlášku Obce Horní Heřmanice č. 3/2005, o místním poplatku ve výši
poplatku 350,- Kč za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.).
4. Zprávy finančního a kontrolního výbor; SPOZ a vodní hospodářství.
5.
a) Pravidelnou zimní údržba komunikací k čp. 101 HH ( Kovářovi ), čp. 96 DH ( Pelclovi ) a
čp. 20 DH ( Švestkovi ).
b) Zimní údržba komunikací na požádání k čp. 35 HH ( Vackovi ) a čp. 107 HH ( Kubelkovi )
6.
a)Volební řád školské rady.
b)Školskou radu ve složení Kristek Jiří, Čanda Stanislav, Skalická Kamila, Beranová
Ladislava, Karnová Pavlína, Veličová Magdaléna.
7.Zadání vypracování projektu a žádosti o dotace na rozšíření vodovodu DH firmě
Techprojekt Ústí nad Orlicí.
8.Udělení čestného občanství panu Rudolfu Seidlovi. Předání proběhne před koncertem v
místním kostele.

9.Provozní řád veřejné kanalizace. Ing. Chládková zpracuje stručnou informaci do časopisu.
10. a) Prodej p.p.č. 98/1 a 98/2 v k.ú. Dolní Heřmanice Radovanu Minářovi, Dolní Heřmanice
24, za cenu 25,- Kč/m2. Žadatel vyřídí veškeré náležitosti a uhradí veškeré náklady
související s prodejem pozemku do 1 roku. Pokud nemovitost nebude převedena na katastru
nemovitostí do 1 roku, toto usnesení se ruší.
b) Záměr obce odprodat p.p.č.190/10 v k.ú. Rýdrovice za 25,- Kč/m2. Žádost si podal p.
Vladimír Beran.
c) Záměr obce odprodat p.p.č.190/11 a p.p.č. 190/12 k.ú. Rýdrovice za cenu dle odhadu
soudního znalce a výlohy na zhotovení GP. Žádost si podala a.s. Hermas.
d) Záměr obce odprodat p.p.č.117/2 o výměře 60 m2,p.p.č.114/3 o výměře 190 m2 ,
p.p.č.1674/3 o výměře 512 m2, p.p.č.1674/část po oddělení vše v k.ú. Dolní Heřmanice za
25,- Kč/m2. Žádost si podal p. Jan Petřica.
e) Věcné břemeno pro manželé Strakovy na p.p.č. (531/1)
f) Odkoupení s.p.č. 69/5 a p.p.č. 207/1 vše v k.ú. Horní Heřmanice od ZD H. Heřmanice.
11. Spisový řád; skartační řád; směrnici pro evidenci, účtování a odepisování majetku
operativní evidence obce a směrnici pro evidenci, účtování a oceňování zásob.
12. Pokračování prací na PD rekonstrukce čp 7. Bude dohodnut rozsah a termín dokončení se
zpracovatelem PD.
13. Bezplatný nájem sálu pro Sokol-cvičení na slet.
14. Opravu Tůmova pomníku.
15. Použití frézované drtě pouze pro potřeby obce.
16. Příspěvek na vánoční koncert do výše nákladů.
17. Věcné odměny do výše 300,-Kč pro členy finanční komise, kontrolní komise, SPOZ,
občanům provádějících údržbu čekáren a roznášení časopisu.

