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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce
Horní Heřmanice
z jednání konaného 14.12.2021
1.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Heřmanice č. 1/2021 o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
2.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Heřmanice č. 2/2021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
3.
ZO neschvaluje využít nabídky firmy JD ROZHLASY na výměnu vysílací
ústředny bezdrátového rozhlasu.
4.
ZO schvaluje pronájem části 320m² p.p.č.459/2 v k.ú. Rýdrovice na základě
žádosti majitelů přilehlých pozemků manželů Lutašových.
5.
ZO schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvy provádět stavbu pro ČEZ distribuce na p.p.č.651/2 v k.ú. Dolní Heřmanice.
6.
ZO schvaluje vyhovět žádosti o příspěvek na pobytové služby pro Sociální služby
Lanškroun a poskytnout příspěvek ve výši 10000,-Kč a rok 2022.
7.
ZO schvaluje vyhovět žádosti o poskytnutí individuální dotace pro Sdružení obcí
Orlicko na pořízení nové rolby na úpravu běžeckých stop a poskytnout příspěvek ve výši
10000,-Kč a rok 2022.
8.
ZO schvaluje úpravu ceníku zapůjčení strojů a nářadí, pronájmu nebytových
prostor, sálu, přísálí, pozemků, multifunkčního hřiště – kurtu, hřiště s příslušenstvím,
vodného a stočného, prodeje dřeva, hrobů, ceníku knihovny, hlášení rozhlasu, kopírování,
vše v souvislosti s nuceným přechodem na plátcovství DPH obce Horní Heřmanice,
ceník je přílohou usnesení.
9.
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2022 dle přiloženého návrhu
rozpočtového provizoria.
10. ZO schvaluje věcné odměny pro členy komisí a dále občanům za údržbu čekáren,
roznášení Heřmánku, vedení kroniky a požární zásahové jednotce.
11. ZO je seznámeno a schvaluje rozpočtové opatření obce, které jsou přílohou
usnesení:
seznamuje č.22/2021 přijetí dotace z MMR na výměnu střešní krytiny a topení ZŠ
12. ZO schvaluje úhradu dotace pro KONZUM obchodní družstvo ve výši 49212,-Kč a
schvaluje požádat o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu obnovy
venkova – dotační titul 2 „Prodejny s regionálními produkty“.
13. ZO schvaluje požádat o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu
obnovy venkova – dotační titul 1 „Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání
obce“ na realizaci projektu „PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA SO 101 – PARKOVIŠTĚ“.
V Horních Heřmanicích dne 15.12.2021

Tomáš Beran, starosta

