USNESENÍ 1/07 zastupitelstva obce Horní Heřmanice ze dne 28.2.2007

ZO schvaluje :
1.Rozpočet obce na rok 2007 ve výši 4.846.000,-Kč
2.Žádost o zalesnění poz. p.č.845/2 v k.ú.Horní Heřmanice.
3.Zamítnutí odkupu poz.p.č. 656/20 v k.ú.Dolní Heřmanice.(pozemek pod pomníkem obětem
1.světové války) Obec bude hledat vhodnější lokalitu pro umístění pomníku. ZO pověřuje
starostu aby zahájil jednání s majitelem pozemku, které by vedlo k dohodě o finančním podílu
na přesunu pomníku.
4.Zamítnutí žádosti o pokácení stromu na poz.p.č.č656/1 v k.ú.Dolní Heřmanice.
5.Záměr obce odprodat části poz.p.č.1674/1 a 1674/2 v k.ú.Dol.Heřmanice.
6. Stanovení poplatku za likvidaci směsného komunálního odpadu pro podnikatele na rok
2007. Poplatek se stanovuje na 600,- Kč za popelnici na rok.
7.Odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši 800,-Kč a místostarostovi 2.000,-Kč
na základě Sbírky z.č.614/2006 od 1.3.2007.
8. Rozšířit pravidelnou zimní údržbu na komunikaci kostel-fara.
9. Zaměstnat na obecně prospěšných pracích v roce 2007 celkem 2.zaměstnance. Zaslat
požadavek středisku PMS v Ústí nad Orlicí..
10. Odmítnout nabídku Caniscentrum s.r.o.na smlouvu o odchytu psů.
11.Zřídit kulturní komisi ve složení : předseda-Marcela Hřebíčková.
členové- Anna Zajíčková, František Pavlíček
12.Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí Horní Heřmanice a
Lesy České republiky, s.p. s vyjímkou úplaty 10.000,- Kč za každé křížení vodního toku. ZO
pověřuje starostu obce k zahájení jednání mezi obcí a Lesy ČR o snížení tohoto poplatku.
13.Zamítnutí návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemků p.č.114/1 a 117/1 v
k.ú.Dolní Heřmanice. ZO žádá investora, aby předložil studii obytně rekreačních jednotek z
které bude zřejmý celkový rozsah a vzhled plánované výstavby.
14. Poskytnout škole finanční dar na dětský karneval do výše 500,-Kč.
15. Zaměstnat na veřejně prospěšné práce 2 pracovníky od 1.5.2007.
16. Záměr obce odprodat část poz.p.č.188 v k.ú.Horní Heřmanice s tím, že bude provedeno
zaměření a upřesnění hranic se sousedními pozemky za přítomnosti starosty obce.

17. Převod nevyužitých finančních prostředků z rozpočtu ZŠ ve výši 5.217,- Kč za rok 2006
do rezervního fondu ZŠ.
18. Prodej poz.p.č.1679/9 v k.ú Dolní Heřmanice podle GP č.196-321/2007 ze dne 13.2.2007
Jiřímu Šilarovi, Dolní Heřmanice za cenu 25,-Kč/m2 s podmínkou, že dojde k prodeji
poz.p.č.565/4 a budovy na st.p.č.221/1 a 221/2 v k.ú.Dolní Heřmanice panu Šilarovi od
HERMAS a.s. a zároveň dojde k dohodě o finančním podílu na přesunu pomníku jak je
uvedeno v bodu 3 tohoto usnesení. Žadatel vyřídí veškeré náležitosti a uhradí veškeré náklady
související s prodejem pozemku do 1 roku. Pokud nebude nemovitost převedena na katastru
nemovitostí do 1 roku, toto usnesení se ruší.
ZO bere na vědomí:
1. Zpráva policie ČR o trestné činnosti za rok 2006
2.Vyjádření občanů k výstavbě na poz.p.č.114/1 a 117/1 v k.ú.Dolní Heřmanice.

