USNESENÍ 5/07 zastupitelstva obce Horní Heřmanice ze dne 22.11.2007

USNESENÍ 5/07
zastupitelstva Obce Horní Heřmanice z veřejného zasedání konaného
dne 22.11.2007

1. ZO schvaluje rozpočtové opatření a) č.7/2007 ve výši 10.000,-Kč, přijetí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro ZŠ a MŠ
Horní Heřmanice, nákup tělocvičného nářadí.
b) č.8/2007 ve výši 4.140,-Kč, přijetí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na podporu
hospodaření v lesích
c) č.9/2007 ve výši 1.250.000,-Kč, přijetí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na Rozšíření
veřejného vodovodu Dolní Heřmanice.
d) č.10/2007 ve výši 32.000,-Kč, navýšení rozpočtu pro Základní školu.
2. ZO projednalo nabídky bank na poskytnutí úvěru na stavbu „Rekonstrukce čp.7“. Jako
nejvýhodnější byla vybrána nabídka Komerční banky. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o úvěru
s Komerční bankou a pověřuje starostu obce tuto smlouvu připravit ke schválení. Výše úvěru bude 7
mil.Kč, splatnost 15 let, pevná úroková sazba s fixací na 5 let.

3. ZO schvaluje investiční záměr „Cykloztezka v Horních Heřmanicích“. Schvaluje návrh předložené
projektové dokumentace vypracované Ing.Neudertem a pověřuje starostu zajistit její dokončení a
předložení ke schválení ŘSD.

4. ZO schvaluje investiční záměr „Rekonstrukce sportovního areálu v Horních Heřmanicích“.
Schvaluje návrh předložené dokumentace na „Tenisový kurt“ a pověřuje starostu zajistit její
vypracování firmou Techprojekt s.r.o. Zároveň pověřuje starostu obce k podání žádosti o grant
z rozpočtu Pardubického kraje na uvedenou akci pro rok 2008.

5. ZO schvaluje žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3b v čp.112 v Horních Heřmanicích a
to zpětně na dobu určitou od 1.11.2007 do 31.10.2008.

6. ZO schvaluje smlouvu č.IE-12-2000894/VB/, mezi Obcí Horní Heřmanice a ČEZ
Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene na pozemkové parcely číslo 76/1, 77, 102/3,
1487/16, 1490, 1496 a st.p.č.238 v souvislosti s dokončením 1.etapy-rekonstrukce NN
v Horních Heřmanicích.
7. ZO se seznámilo s návrhy smluv firem ARNNEX CZ s.r.o, e3 větrná energie s.r.o., a
Ing.Jan Kotrle, MBA na spolupráci při přípravě a realizaci stavby větrných elektráren na
katastru obce Horní Heřmanice. ZO schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a
realizaci stavby větrných elektráren s firmou Ing.Jan Kotrle, MBA , současně pověřuje
starostu zahájit s uvedenou firmou jednání, která povedou k vypracování konečného návrhu
znění smlouvy o spolupráci. Tato smlouva bude předložena ZO ke schválení.
8. Vánoční koncert se uskuteční 8.12.2007 v 16.00 hodin. ZO souhlasí se zaplacením dopravy
pro účinkující.
9. ZO zpětně schvaluje příspěvek 500,-Kč na dítě, který byl předán rodičům dětí při vítání
občánků obce, které proběhlo 17.11.2007. Příspěvek byl poskytnut formou vkladu na účet,
který byl založen dětem u KB.
11. ZO schvaluje investiční záměr „Propustek přes Sázavský potok p.č.1500 v Horních
Heřmanicích. ZO pověřuje starostu, aby po provedeném výběrovém řízení na tuto akci
uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem. Stavba bude realizována v roce 2008.
12. ZO pověřuje starostu obce prověřit možnost a následně zadat návrh studie na přípravu
stavebních parcel pro rodinné domy na poz.p.č.740/2 a 740/1 v kú.Horní Heřmanice.
13. ZO bere na vědomí otevřený dopis Občanského sdružení Zelená louka.

