Usnesení 2/08 ZO ze dne 17.4.2008

Us: 2/08

Dne 17.4.2008
USNESENÍ
zastupitelstva Obce Horní Heřmanice z veřejného zasedání konaného
dne 17.4.2008 v 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ .
Přítomno 5 členů zastupitelstva.

1. ZO projednalo žádost o výpomoc při zajištění provozu prodejny potravin v čp.114. ZO
schvaluje:
a)Poskytnutí hotovostní bezúročné zápůjčky ve výši 35.000,-Kč na jeden rok s odkladem
splátek do konce roku 2008. Splácení bude probíhat v pravidelných měsíčních splátkách ve
výši 3.000,-Kč.
b)Zakoupení použité prosklené lednice v ceně do 6.000,-Kč z prostředků obce a její bezplatný
pronájem do prodejny.
c)Bezplatný pronájem mrazicího boxu v majetku obce do prodejny.
Podmínkou pro poskytnutí této výpomoci je dodržení otvírací doby a sortimentu zboží na
prodejně podle dopisu ze dne 10.4.2008, který je součástí tohoto zápisu.
2. ZO pověřuje starostu obce zahájit s obchodním družstvem KONZUM jednání ohledně
výstavby prodejny potravin v obci.
3. ZO schvaluje využití čárového kódu pro třídění odpadu. ZO ukládá starostovi připravit ve
spolupráci s firmou KOS Jablonné nad Orlicí zahájení tohoto systému od druhého pololetí
letošního roku včetně informování veřejnosti.
4. ZO schvaluje rozšíření změny územního plánu obce. Ostatní podmínky zůstávají v platnosti
5. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely 740/3 v kú.Horní Heřmanice pro výstavbu
rodinného domu . Prodej bude uskutečněn na základě smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že
stavebník zahájí výstavbu domu do 2 roků od podpisu této smlouvy.
6. ZO schvaluje udělení výjimky z počtu žáků pro ZŠ na školní rok 2008/2009 ve smyslu § 23
odst.3 zákona 561/2004, zavedení dvou tříd po 8 a 14 dětech ve čtyřech postupových ročnících.
7. ZO projednalo výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ. Výsledný zisk ve výši 6.323,39Kč
bude převeden do rezervního fondu školy.
8. ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
s výsledkem, že v hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
9. ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2007 k 31.12.2007 a to bez výhrad.

10. ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo č. 1/2008.
11. ZO schvaluje navýšení hodinové sazby účtované za provozování obecního vodovodu na
částku 190,-Kč a to po předložení návrhu smlouvy na tyto práce a předložení kalkulace
paušálních poplatků za vodoměr.
12. ZO schvaluje výši vodného na rok 2008 ve výši 13,- Kč/m3.
13. ZO schvaluje výši stočného za rok 2008 ve výši 25,- Kč/m3. Rozdíl mezi výší kalkulace ,
která činí 45,50 Kč bude uhrazen z obecních prostředků.
14. ZO schvaluje záměr obce pronajmout prostory restaurace v č.p.91 v Horních Heřmanicích.
15. ZO vzalo na vědomí žádost ohledně pronájmu bytu s tím, že obec v současné době nemá
k dispozici volné byty. Pokud dojde k jejich uvolnění bude obec tyto byty přednostně
pronajímat trvale bydlícím obyvatelům obce.
16. ZO schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši 840,-Kč a
místostarostovi 2.500,-Kč na základě Sbírky zákonů č.79/2008, přílohy č.1. s platností od
17. ZO souhlasí s návrhem prohlášení obce Horní Heřmanice o podpoře projektu Relaxační
centrum Lanškrounska v Rudolticích.

