Usnesení 5/08 ze dne 27.11.2008

USNESENÍ
zastupitelstva Obce Horní Heřmanice z veřejného zasedání konaného
dne 27.11.2008 v 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ .
1. ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Gastrokomplet Ústí nad Orlicí. Předmětem
smlouvy je dodávka vybavení kuchyně restaurace v čp.7. Cena dodávky je 445.926,-Kč
včetně DPH.
2. ZO schvaluje vícepráce ve výši 108.232,- Kč včetně DPH vzniklé v souvislosti
s rekonstrukcí propustku „U Zajíčků“.
3. ZO schvaluje vícepráce ve výši 16.470,-Kč vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí rozhlasu.
Jedná se o dodávku jednoho kusu příjímače se třemi reproduktory v Dolních Heřmanicích,.
4. Vánoční koncert se uskuteční v sobotu 13.12.2008 v 16.00 hod.v kostele. ZO souhlasí
se zaplacením dopravy a občerstvení pro účinkující.
5. ZO zpětně schvaluje příspěvek 500,-Kč na dítě, který byl předán rodičům dětí při
vítání občánků obce, které proběhlo 22.11.2008. Příspěvek byl poskytnut formou vkladu
na účet, který byl dětem založen u KB.
6. ZO schvaluje nákup kontejneru na bílé sklo-zvon od firmy EKO KOM za cenu
11.000,-Kč bez DPH.
7. ZO schvaluje v souvislosti s dokončenou přístupovou cestou k č.p.8 v Dolních
Heřmanicích a podle geometrického plánu číslo 211-217/2008 nabytí nově vzniklých
pozemkových parcel číslo 1835/3, 1835/2, 116/4 a 116/2 v k.ú Dolní Heřmanice a záměr
prodat poz.p.č.114/5 v kú.Dolní Heřmanice.
8. ZO schvaluje na základě žádosti a v souvislosti s dokončenou přístupovou cestou
k č.p.8 v Dolních Heřmanicích prodej pozemkových parcel číslo 114/1, 117/1 a 117/3
v k.ú.Dolní Heřmanice vzniklých podle geometrického plánu číslo 211-217/2008 za cenu
33,-Kč/m2, tj celkem 76.956,-Kč. Z celkové ceny bude odečtena zaplacená záloha ve výši
48.000,-Kč. Náklady spojené s převodem zaplatí kupující.
9. ZO schvaluje nákup štěrku z rekonstrukce mostu v Dolních Heřmanicích v množství
140 tun za cenu 125,-Kč/t včetně DPH a dopravy.
10. ZO bere na vědomí návrh dokumentace na prodejnu KONZUM. Zároveň pověřuje
starostu nechat zpracovat rozpočet a provést výběr dodavatele stavby.
11. ZO bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za část roku
2008.

12. ZO schvaluje žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3 b. v č.p.112
v Horních Heřmanicíchc a to zpětně na dobu určitou od 1.11.2008 do 31.10.2009.
14. ZO schvaluje žádost na pronájem bytu č.13 b v č.p.13 v Horních Heřmanicích. Byt
bude pronajat po dokončení rekonstrukce č.p.7, kdy dojde k jeho uvolnění stávajícími
nájemníky na dobo určitou 1 rok.
15. ZO schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 6.000,-Kč u Lesního
honebního společenstva Horní Heřmanice ve prospěch Základní školy a Mateřské školy
Horní Heřmanice.
15. ZO schvaluje složení inventarizačních komisí:
správa OÚ - Pavel Maňka, Jiří Kristek, Jana Skalická
SDH
- Jaroslav Pavlas ml., Pavel Kobza, Jaroslav Beneš
Knihovna - František Pavlíček, František Kos, Jaroslav Pavlas st.
16. ZO bere na vědomí žádost o obnovení výhledu u výjezdu z místí komunikace
p.č.1814/9 v k.ú.Dolní Heřmanice na silnici. Starosta svolá místní šetření v uvedené
záležitosti.
17. ZO jmenuje Marcelu Hřebíčkovou a Jiřího Kristka jako zástupce obce do školské
rady Základní školy a mateřské školy Horní Heřmanice na další funkční období.
18. ZO pověřuje starostu obce zahájit jednání ohledně směny poz.p.č.739 v k.ú.Horní
Heřmanice za jiný obci prospěšný pozemek (např.cesta).
19. ZO schvaluje věcné odměny pro členy komisí, občanům provádějící údržbu čekáren
a
roznášení Heřmánku v ceně do 300,- Kč.

