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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce
Horní Heřmanice
z jednání konaného 15.10.2020
1.
ZO schvaluje “ ZPRÁVU O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
HORNÍ HEŘMANICE za uplynulé období 07/2016 – 07/2020 “ podanou
Městským úřadem Lanškroun, přílohou usnesení.
2.
ZO schvaluje a rozhoduje na základě zmocnění uvedených v § 6 odst. 5 písm.
a) a § 55b odst. 1 stavebního zákona pořízení změny č.1 územního plánu Horní
Heřmanice zkráceným postupem.
3.
ZO schvaluje a pověřuje na základě zmocnění uvedeného v § 6 odst. 5 písm.
f) stavebního zákona starostu Tomáše Berana, který bude spolupracovat
s pořizovatelem při pořízení změny územního plánu zkráceným postupem.
4.
ZO schvaluje na základě zmocnění uvedeného v § 6 odst. 5 písm. b)
stavebního zákona podání žádosti obce o pořízení změny územního plánu podle § 6
odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kde pořizovatelem bude obecní úřad
s rozšířenou působností Městský úřad Lanškroun.
5.
ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo na zpracování
předmětné změny územního plánu se zpracovatelem panem Ing. Arch. Kuldou,
návrh smlouvy přílohou.
6.
ZO schvaluje na základě žádosti zveřejnit záměr koupě části p.p.č.269/2 v k.
ú. Horní Heřmanice v Čechách.
7.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku
s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, převod
štěpkovače LASKI LS 100/27C, smlouva přílohou.
8.
ZO je seznámeno s rozpočtovým opatřením obce, které je přílohou usnesení:
č.10/2020 finanční dar Oblastní charitě Letohrad
9.
ZO neschvaluje pořízení platebního terminálu České spořitelny.
10. ZO projednalo návrh na obnovu místní komunikace Dolní Heřmanice –
Chudoba na p.p.č. 1706 v k. ú. Dolní Heřmanice a schvaluje podání žádosti o
poskytnutí dotace v roce 2021 na projekt s názvem „Obnova místní komunikace
Dolní Heřmanice – Chudoba č. 02c“.
11. ZO projednalo návrh na výměnu střešní krytiny oken a rozvodů k otopným
tělesům na budově ZŠ a MŠ v Horních Heřmanicích a schvaluje podání žádosti o
poskytnutí dotace v roce 2021 na projekt s názvem „Výměna střešní krytiny, oken a
rozvodů k otopným tělesům budovy ZŠ a MŠ v Horních Heřmanicích čp. 13 “.
V Horních Heřmanicích

dne 16.10.2020

Tomáš Beran, starosta

