USNESENÍ 7/06 zastupitelstva obce Horní Heřmanice ze dne 8.12.2006

ZO schvaluje :
1.Jednací řád zastupitelstva obce.
2.a) Zřízení finančního výboru ve složení : předseda-Tomáš Beran
členové-Anna Švestková, Marcela Hřebíčková
b) Zřízení kontrolního výboru ve složení: předseda-Josef Krátký
členové- Vlasta Beranová, Josef Beran
3.Zřízení komisí ve složení
- SPOZ : předseda-Anna Zajíčková
- lesního a vodního hospodářství: předseda-Jiří Kristek
členové-Ing.Jana Chládková
- členy školské rady za obec: Marcela Hřebíčková, Jiří Kristek
- redakce časopisu: předseda-Filip Beran
členová-Vlasta Beranová, Ing.Pavel Maňka
- správce hřbitova Stanislav Čanda
Složení inventarizačních komisí

- správa OÚ : předseda- Josef Krátký
členové- Ing.Pavel Maňka, Jana Skalická
- SDH předseda-Jroslav Pavlas
členové-Pavel Kobza, Ladislav Bílý
- knihovna předseda-František Pavlíček
členové-František Kos, Jaroslav Pavlas

4.Odměny pro členy zastupitelstva podle nařízení vlády č.37/2003Sb., příl.č.1 v této výši:
a) zastupitel a současně předseda výboru nebo komise........................760,-Kč
b) zastupitel a současně člen výboru nebo komise...............................490,-Kč
c)místostarosta …............................................................................. 2.000,-Kč
Odměny budou vypláceny od 1.12.2006.

5.Dar pro odstupujícího starostu v hodnotě do 3.000,-Kč. Zajistí Anna Zajíčková a Pavel
Maňka .

6. Prodloužení smlouvy o dodávce vody mezi obcí a HERMAS a.s. Smlouva bude
prodloužena na období let 2006 – 2011ve stávajícím rozsahu. Zajistí starosta.

7. Žádost ZŠ o převod peněz. ZO souhlasí s navýšením rozpočtu ZŠ ve výši 46.922,-Kč

8. Žádost o prodej pozemkové parcely č.100 v k.ú.Rýdrovice za účelem výstavby rekreační
chalupy. Bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí. Zajistí starosta.

9. Pokácení 2 ks javorů u odbočky zhlavní silnice na Rýdrovice a kaštanu u č.p.32 v Horních
Heřmanicích.
10.Žádost o zimní údržbu k poz.p.č.266 v Dolních Heřmanicích.

11.Žádost o navýšení hodinové sazby za úklid sněhu ze 400,- na 505,- Kč.

12.Předběžně schvaluje žádost o koupi části poz.p.č.1679/2 v k.ú.Dol.Heřmanice.
Bude oddělena část pozemku přilehlá k poz.p.č. 659/1. K oddělení bude přizván starosta.

13a)Rozpočtové opatření č.100027- dotace na volby
b)Rozpočtové opatření č.6/2006 – neinvestiční dotace, nákup čerpadla, oprava has.auta
c)Rozpočtové opatření č.7/2006 – rekonstrukce cesty Hejlovi, cyklostezka Záhora
d)Rozpočtové opatření č.8/2006 – neinvest.dotace ÚP, mzdy, sociální a zdrav.pojištění
e)Rozpočtové opatření č.9/2006 – dotace lesy,prodej dřeva-těžební práce, příspěvek
škola,opr.osvětlení,el.energie,mzdy a dary zastupitelstvo
f)Rozpočtové opatření č.10/2006- dotace na volby, rozúčtování
g)Rozpočtové provizorium obce Horní Heřmanice na rok 2007 ve výši 10% výdajů
schváleného rozpočtu na rok 2006.

14.Žádost o prodloužení nájemní smlouvy, na byt v č.p.112. Nájem bude prodloužen do
31.10.2007.

15.Žádost na zalesnění pozemků. ZO souhlasí se zalesněním beze změny územního plánu
obce.

16. Vyhláška o odpadech na rok 2007. Poplatek zůstává ve stejné výši jak za rok 2006,
t.j.350,-Kč.

17. Žádost o změnu územního plánu- výstavba rodinného domu na poz.p.č.385/1 a 389/1
k.ú.Dolní Heřmanice. ZO nemá námitek s výstavbou rodinného domu na uvedených
pozemcích beze změny územního plánu obce.

18.Proplacení faktury ve výši 68.500,-Kč.

19.Vypracování smlouvy s TJ Sokol na pronájem sálu.

20.Majetkové vypořádání přeložky silnice III/31119 v obci a k.ú Horní Heřmanice mezi

Pardubickým krajem a obcí Horní Heřmanice podle geometrického plánu č.
177- 1089/2000 ze dne 8.1.2001 takto: Pardubický kraj převede bezúplatně nově vzniklou
p.p.č.1628/4 ostatní plocha-silnice do vlastnictví Obce Horní Heřmanice a Obec Horní
Heřmanice převede bezúplatně nově vzniklou p.p.č.200/6 trvalý travní porost a p.p.č.209/2
trvalý travní porost do vlastnictví Pardubického kraje.

21. Vánočním koncert se uskuteční 16.12.2006.
ZO souhlasí s proplacením nákladů na dopravu.

ZO bere na vědomí:

1. Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Horní Heřmanice
2. Výpověď smlouvy o zajištění hospodaření na lesních pozemcích obce Horní
Heřmanice panem Rudolfem Náglem k 31.12.2006
3. Žádost o umístění dopravního značení v Rýdrovicích-pan Pokorný

