USNESENÍ 3/07 zastupitelstva obce Horní Heřmanice ze dne 27.6.2007
USNESENÍ

zastupitelstva Obce Horní Heřmanice z veřejného zasedání konaného
dne 27.6.2007
Zastupitelstvo obce :
1. Schvaluje prodej pozemkových parcel číslo 67/4,67/5,69/3, 69/4 a 1486/2 vk.ú.Horní
Heřmanice na základě geometrického plánu č.227-521/2005 za cenu 25,-Kč/m2. Pokud
nebude požádáno o vklad do katastru nemovitostí do jednoho roku, toto usnesení se ruší.
2. Schvaluje prodej pozemkové parcely 1812/2 v k.ú.Dolní Heřmanice 20, za cenu 25,Kč/m2. Žadatel vyřídí veškeré náležitosti a uhradí veškeré náklady související sprodejem
pozemků. Pokud nebude požádáno o vklad do katastru nemovitostí do jednoho roku, toto
usnesení se ruší.
3. Schvaluje prodej pozemkových parcel 96/2 a 95/1 v k.Dolní Heřmanice a části parcel 96/ 3
a 96/1 v k.Dolní Heřmanice podle geometrického plánu č.197- 45/2007 za cenu 25,- Kč/m2.
Žadatel vyřídí veškeré náležitosti a uhradí veškeré náklady související sprodejem pozemků.
Pokud nebude požádáno o vklad do katastru nemovitostí do jednoho roku, toto usnesení se
ruší.
4. Schvaluje prodej autobusové čekárny u odbočky na Rýdrovice H.H.čp.58 za odhadní cenu
6.260,- Kč a ostatní náklady. Prodej bude uskutečněn po zajištění náhradní čekárny.
5. Souhlasí snávrhem na zřízení přístupové cesty kč.p.8 přes pozemkové parcely číslo114/1,
117, 116/2 a 1814 vk.ú.Dolní Heřmanice. Tato cesta bude provedena kompletně na její
náklady. Po jejím provedení bude obcí prodána část pozemkové parcely číslo 1674/1 tak, jak
je zakresleno vžádosti. Pokud nebude provedena projektová dokumentace na tuto cestu do
31.10.2007 toto usnesení se ruší.
6. Schvaluje nákup pohárů na fotbalové turnaje 30.6. ( mladí fotbalisté) a 28.7. (tradiční tunaj
v malé kopané, SDH). Cena do 3.000,-Kč celkem.
7. Schvaluje nákup atrakce – trampolína na dětský den, který proběhl 2.6.2007. Cena 3.000,Kč.

8. Schvaluje vsouladu sust. § 178 odst. 2 obecně závaznou vyhlášku obce o vytvoření
školského obvodu a části společného školského obvodu.

Dále schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi obcemi Výprachtice,
Čenkovice a Horní Heřmanice, která se uzavírá se vsouladu sust. § 178 odst. 2 písm. c) zák.
číslo 561/2004 Sb. vplatném znění.
9.Schvaluje vodné na rok 2007 na 13,-Kč/m3. Rozdíl mezi kalkulací, která činí 14,-Kč/m3
bude uhrazen zobecních prostředků. Paní Ing.Chládková připraví do 31.3.2008 kalkulaci na
příští rok svyužitím stálých plateb za vodoměr. Tento požadavek zminulého roku nebyl splněn
.
10. Schvaluje stočného na rok 2007 na 18,-Kč/m3..
11. Schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 svýrokem, že
nedostatky a chyby nebyly zjištěny..
12. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2006 k31.12.2006 a to bez výhrad.
13. Schvaluje zrušit usnesení č. 1/07 bod č.17 znění "ZO schvaluje převod nevyužitých
finančních prostředků z prostředků ZŠ ve výši 5.217,-Kč za rok 2006 do rezervního fondu" z
důvodu, že vykázaný výsledek hospodaření za rok 2006 je 0,- Kč.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č.2/2007 ve výši 115.000,-Kč. (přesun vrozpočtu obce)
15. Schvaluje rozpočtové opatření č.3/2007 ve výši 109.500,-Kč. (proúčtování daně zpříjmu
právnických osob za rok 2006)
16. Bere na vědomí výroční zpránu o hospodaření Základní a mateřské školy.
17. Bere na vědomí informaci starosty o vzrůstajících platbách za svoz velkoobjemového
odpadu. Podzimní svoz proběhne vplánovaném termínu a podle stávajících pravidel.
18. Bere na vědomí informaci starosty o větrných elektrárnách.

