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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce
Horní Heřmanice
z jednání konaného 14.5.2020
1.
ZO neschvaluje vyhovět žádosti Linky bezpečí, z.s.
2.
ZO schvaluje pro Základní školu a Mateřskou školu Horní Heřmanice, okres Ústí
nad Orlicí a školní rok 2020/2021 výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole
stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění
pozdějších předpisů, s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad
výši stanovenou normativem.
3.
ZO schvaluje prodej p.p.č.1680/1 a 1680/3 v k.ú. Dolní Heřmanice v Čechách na
zákadě žádosti zájemců p.Stibůrkové a p.Berana.
4.
ZO schvaluje na základě kalkulace cenu vodného obce Horní Heřmanice pro rok
2020 na 20,-Kč za 1m³ odebrané vody a dále cenu stočného obce Horní Heřmanice pro
rok 2020 na 30,-Kč za 1m³ vypouštěné odpadní vody.
5.
ZO je seznámeno s rozpočtovými opatřeními obce, které jsou přílohou usnesení :
č.1/2020
příspěvek na členství v MAS Orlicko
č.2/2020
smlouva o pronájmu parkoviště u hřbitova, nákup pozemků
ZO schvaluje rozpočtové opatřeními obce, které je přílohou usnesení :
č.3/2020
pojistné plnění a oprava traktoru Zetor
6.
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č.98/2 v k.ú. Horní Heřmanice v
Čechách na zákadě žádosti zájemce p.Bitnera.
7.
ZO schvaluje zařazení správního území obce Horní Heřmanice do územní
působnosti MAS ORLICKO z.s. a územní působnost Strategie komunitně vedeného
rozvoje (dále jen "SCLLD") MAS ORLICKO na období 2021-2027.
8.
ZO určilo dle ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve vazbě na ust. § 55 odst. 1 a ust. § 47 odst. 1 a 4
stavebního zákona, starostu obce Tomáše Berana jako zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem při vyhodnocení Územního plánu Horní Heřmanice a při
zpracování návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Horní Heřmanice.
9.
ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.
2019
10. ZO schvaluje účetní závěrku obce Horní Heřmanice sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2019.
11. ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019,
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, kterou předložila
pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje a to bez výhrad.

V Horních Heřmanicích dne 15.5.2020

Tomáš Beran, starosta

