Usnesení 4/08 ze dne 11.9.2008

USNESENÍ
zastupitelstva Obce Horní Heřmanice z veřejného zasedání konaného
dne 11.9.2008 v 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ .
1. ZO bere na vědomí rezignaci Filipa Berana na mandát člena zastupitelstva ze dne
18.8.2008 a dále bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva obce Martina
Berana.
2. ZO schvaluje pronájem poz.p.č.66/3 v k.ú.Rýdrovice za účelem rozšíření pastvin pro ovce
za cenu 238,- Kč za rok.
3. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 100 v k.ú.Rýdrovice pro výstavbu chalupy.
Prodej bude uskutečněn na základě smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že stavebník zahájí
výstavbu do 2 roků ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy o změně č.1 územního
plánu obce Horní Heřmanice. Cena pozemku je stanovena na 25,-Kč/m2. Žadatelé uhradí
veškeré náklady související s prodejem pozemku. Pokud nebude smlouva o smlouvě budoucí
uzavřena do jednoho roku, toto usnesení se ruší.
4. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 1487/16 v k.ú.Horní Heřmanice. Cena
pozemku je stanovena na 25,-Kč/m2. Žadatel uhradí veškeré náklady související s prodejem
pozemku. Pokud nebude požádáno o vklad do katastru nemovitostí do jednoho roku, toto
usnesení se ruší.
5. ZO bere na vědomí nesouhlas budoucího kupujícího prodejem pozemkové parcely číslo
740/3 v k.ú.Horní Heřmanice formou smlouvy o smlouvě budoucí. Parcela bude nabídnuta
případnému dalšímu zájemci.
6. ZO schvaluje smlouvu č.IP-12-2000985-802/VB/27, mezi Obcí Horní Heřmanice a ČEZ
Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene na pozemkové parcele číslo 1141/9 v k.ú.Horní
Heřmanice v souvislosti s elektropřípojkou k novostavbě rodinného domu na poz.p.č.1141/3
v k.ú.Horní Heřmanice.
7. ZO schvaluje návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemkovou parcelu
číslo 1674/21 v k.ú. Dolní Heřmanice za cenu 25,-Kč-m2. Prodej bude uskutečněn do 30 dnů
od obdržení právoplatného kolaudačního rozhodnutí na vybudování příjezdové komunikace
k čp.8 v Dolních Heřmanicích.
8. ZO bere na vědomí žádost na vybudování kanálu na dešťovou vodu. Tato akce bude
provedena při výstavbě prodejny potravin v roce 2009.
9. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova na tyto akce:
1. Úroky z úvěru na rekonstrukci č.p.7
2. Rekonstrukce veřejného rozhlasu
3. Rekonstrukce sportovního areálu
10. ZO schvaluje žádost na zalesnění pozemkových parcel č. 1000/1, 661 a 660/2 v k.ú.Dolní
Heřmanice s použitím nepůvodních dřevin.

11. ZO schvaluje zadání změny č.1 územního plánu obce Horní Heřmanice ze dne 26.8.2008.
12. ZO schvaluje navýšení rozpočtu pro Základní a Mateřskou školu o 20.000,-Kč. Jedná se o
neinvestiční dotaci na úhradu truhlářských prací.
13. ZO schvaluje vlastní rozpočtovou změnu č.4/2008 ve výši 93.000,- Kč . Jedná se o
přesuny v rozpočtu obce.
14. ZO schvaluje vlastní rozpočtovou změnu č.5/2008 ve výši 20.000,- Kč . Jedná se o
přeúčtování fin.prostředků do rozpočtu školy.
15. ZO schvaluje vlastní rozpočtovou změnu č.6/2008 ve výši 5.000.000,- Kč . Jedná se o
přeúčtování fin.prostředků ze základního účtu na úvěrový účet.
16. ZO pověřuje starostu připravit smlouvu na rekonstrukci veřejného rozhlasu s firmou
TECHSONIC.

