Usnesení 2/09 ze dne 29.4.2009

Us: 2/09

Dne

29.4.2009
Usnesení
zastupitelstva Obce Horní Heřmanice z veřejného zasedání konaného
dne 29.4.2009 v 19.00 hodin.
1. ZO schvaluje Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Horní Heřmanice za rok 2008
2. ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Horní Heřmanice za rok 2008,
který činí
7.772,67Kč následovně:1) do fondu odměn 100,- Kč
2) do rezervního fondu 7.672,67 Kč
3. ZO pověřuje starostu zadáním vypracování nabídek na rekonstrukci kotelny, střechy a
výměnu oken v budově ZŠ s tím, že potřebné opravy proběhnou v roce 2010
4. ZO souhlasí s nabytím poz.p.č. 1835/3 a 1835/2 a se záměrem prodat poz.p.č. 114/5 vše
v k.ú Dolní Heřmnice. Jedná se o pozemky vzniklé v souvislosti s výstavbou komunikace u
paní Chadimové v Dolních Heřmanicích.
5. ZO souhlasí se záměrem prodat poz.p.č. 124/3 v k.ú.Horní Heřmanice. Jedná se o pozemek
vzniklý v souvislosti s výstavbou mostku u Zajíčků. Pozemek je v současné době korytem
přeloženého potoka.
6. ZO souhlasí se záměrem prodat poz.p.č. 448 v k.ú. Horní Heřmanice a to za cenu
stanovenou úředním odhadem. Odhad pořídí kupující na vlastní náklady.
7. ZO souhlasí se záměrem prodat poz.p.č. 739 v k.ú. Horní Heřmanice a to za cenu
stanovenou úředním odhadem. Odhad pořídí kupující na vlastní náklady.
8. ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, kterou předložila
pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje a to bez výhrad.
9. ZO schvaluje výši vodného na rok 2009 ve výši 15,- Kč/m3. Rozdíl mezi výší
kalkulace, která činí 19,50 Kč bude hrazen z obecních prostředků.
10. ZO schvaluje výši stočného na rok 2009 ve výši 29,- Kč/m3. Rozdíl mezi výší
kalkulace, která činí 54,90 Kč bude hrazen z obecních prostředků.
11. ZO schvaluje výši poplatku za likvidaci směsného komunálního odpadu pro
podnikatele na rok 2009 ve výši 650,- Kč za popelnici a rok.
12. ZO schvaluje výši nájemného v č.p.7 v Horních Heřmanicích na rok 2009 takto:
a) byty………...35,-Kč/m2 měsíčně
b) garáž…….. 500,-Kč měsíčně
c) ordinace…...200,-Kč/m2 ročně

d) restaurace ....200,-Kč/m2 ročně
13. ZO schvaluje pronájem bytu č.2 v č.p.7 (nad restaurací) v Horních Heřmanicích
na základě žádosti ze 14.4.2009 na dobu určitou 1 rok.
14. ZO schvaluje pronájem bytu č.1 v č.p.7 (nad ordinací) v Horních Heřmanicích
na základě dohody na dobu neurčitou.
15. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1/2009 – proúčtování daně z příjmu právnických
osob ve výši 39.300,-Kč.
16. ZO bere na vědomí informaci starosty ohledně probíhajících prací na rekonstrukci
č.p.7.
17. ZO bere na vědomí informaci starosty ohledně probíhajících prací na prodejně
KONZUM.

