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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce
Horní Heřmanice
z jednání konaného 5.3.2019
1.
ZO schvaluje rozpočet obce Horní Heřmanice na rok 2019.
2.
ZO schvaluje uzavření nové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí služby pro
zajištění potravinové obslužnosti v malé obci, s KONZUM obchodní družstvo v
Ústí nad Orlicí.
3.
ZO schvaluje podání žádosti na Úřad práce v Ústí nad Orlicí o finanční
příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných pracích
na rok 2019 pro 5 pracovních míst.
4.
ZO schvaluje na základě kalkulace cenu vodného obce Horní Heřmanice pro
rok 2019 na 20,-Kč za 1m³ odebrané vody a dále cenu stočného obce Horní
Heřmanice pro rok 2019 na 30,-Kč za 1m³ vypouštěné odpadní vody.
5.
ZO neschvaluje vyhovět žádosti o podporu činnosti záchranné stanice pro
handicapované živočichy - stanice Zelené Vendolí.
6.
ZO neschvaluje nabídku na rekonstrukci bezdrátového rozhlasu SARAH od
firmy Bártek Rozhlasy, s.r.o. a pověřuje starostu prověřit možnost a objednat
opravu rozhlasu stávajícího.
7.
ZO schvaluje vyvěsit záměr prodeje p.p.č.494 v k.ú.Rýdrovice na základě
žádosti.
8.
ZO pověřuje starostu připravit k projednání návrh motivačního systému
nakládání s tříděným odpadem pro občany Horních Heřmanic.
9.
ZO schvaluje změnu v předsednictví finančního výboru a jeho nového
předsedu Ing.Františka Vernera a změnu v předsednictví kulturní rady a nového
předsedu Zdeňka Berana.
10. ZO schvaluje členy výborů rad a komisí ve složení:
finančního výboru : předseda Ing.František Verner, člen Vladimíra Šemberová a
Dana Harbichová
kontrolního výboru : předseda Ing.Lenka Kuběnková, člen Pavel Šilar a Alena
Kristková
kulturní radu : předseda Zdeněk Beran, člen Olina Bílá a František Verner
redakční radu : předseda Ing.Barbara Beranová , člen Hana Hamplová a Tomáš
Beran
stavební komisi : předseda Karel Švestka, člen Ing.Pavel Maňka a Tomáš Beran
V Horních Heřmanicích dne 6.3.2019
Tomáš Beran, starosta

