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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce
Horní Heřmanice
z jednání konaného 28.4.2021
1.
ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ.
2.
ZO schvaluje účetní závěrku Obce Horní Heřmanice.
3.
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020,
včetně zprávy KÚPK o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
4.
ZO schvaluje na základě kalkulace cenu vodného obce Horní Heřmanice pro rok
2021 na 22,-Kč za 1m³ odebrané vody a dále cenu stočného obce Horní Heřmanice pro
rok 2021 na 35,-Kč za 1m³ vypouštěné odpadní vody.
5.
ZO schvaluje prodej p.p.č.1503/2 a prodej – částečnou směnu p.p.č.1503/3
vzniklou rozdělením p.p.č. 1503/1 za 150/2 vzniklou rozdělením p.p.č.150/1 vše v k.ú.
Horní Heřmanice v Čechách na základě nabídky.
6.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o prodloužení smluvní lhůty na realizaci
novostavby na p.p.č. 748/3 o výměře 1922 m², 1507/4 o výměře 218 m², 159/3 o výměře
345 m² a 159/2 o výměře 106 m² v k.ú. Horní Heřmanice v Čechách o 6. měsíců.
7.
ZO schvaluje na základě žádosti majitelů nemovitostí připojených na veřejnou
kanalizaci o odpuštění části stočného, které není vypouštěno do místní ČOV. Podmínkou
odpuštění je oddělená “zahradní“ přípojka umístěná po směru toku vody za hlavním
vodoměrem, osazená zaplombovaným podružným vodoměrem, jejíž realizaci si hradí
majitel nemovitosti.
8.
ZO schvaluje udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků v ZŠ a MŠ pro školní rok
2021/2022.
9.
ZO schvaluje převod zisku (5607,74Kč) z roku 2020 do rezervního fondu ZŠ MŠ.
10. ZO neschvaluje vyhovět žádost Linky bezpečí, z.s.
11. ZO schvaluje ceník nájemného na hrob. místa a cenu služeb s nájmem spojených
na veřejném pohřebišti s účinností od 1.5.2021 pro nově uzavírané smlouvy 60Kč/m²/rok.
12. ZO je seznámeno a schvaluje rozpočtové opatření obce :
seznámeno č.1/2021
členský příspěvek MAS Orlicko na rok 2021
seznámeno č.2/2021
neinvestiční transfer MŠMT – přeposlání pro ZŠ
schvaluje č.3/2021
dotace z POV – rekonstrukce MK za OÚ
schvaluje č.4/2021
dotace z POV – podpora prodejny KONZUM
schvaluje č.5/2021
příspěvek z SR – zmírnění dopadů COVID 19
13. ZO schvaluje schvaluje podklady dodatku zadání změny č. 1 územního plánu :
1. Změnu využití pozemků parc. č. 33 a 387/2 v kat. území Rýdrovice z plochy
NSz - na plochu BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské dle přílohy.
2. Změnu využití části pozemku o výměře cca 200 m2 parc. č. 154/1 v kat. území
Dolní Heřmanice z plochy NSz - na plochu BV – Bydlení v rodinných domech.
14. ZO schvaluje vyhovět žádosti Sdružení obcí Orlicko o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu obce – příspěvek na údržbu lyžařských běžeckých stop na rok 2021.
15.
ZO schvaluje zaměstnat do 31.12.2021 na dohodu o provedení práce
neuvolněného zastupitele pana Zdeňka Berana.
V Horních Heřmanicích dne 29.4.2021

Tomáš Beran, starosta

