
z Á P I S
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 17.dubna 2013
v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

Přítomni : Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena
Martincová, Luboš Mucha, Zbyněk Paták, Ladislav Prudík, Miloslav Tichý
Jana Flajšmanová - účetní obce

Byli přítomni 3 občané

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení jednání zastupitelstva obce Dolní Heřmanice provedl starosta obce Josef Prudík,

který přivítal přítomné a konstatoval, že konání zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno,

že je přítomno 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

2) Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

Zapisovatelkou byla určena: Marie Procházková
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Irena Martincová, Marie Krištofová

Usnesení : Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice volí ověřovateli zápisu Mgr. Irenu
Martincovou a paní Marii Krištofovou

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdržel se: O

3) Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva

Kontrolou usnesení z veřejného zasedání konaného dne 20.3.2013 bylo konstatováno, že

starosta obce nechal vypracovat znalecký posudek na tržní cenu bytů v bytovém domě
čp.104.

4) Schválení programu zasedání:

Starosta obce seznámil přítomné s jednotlivými body programu.
Návrh programu:
1. Zahájení

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z posledního zasedání
4. Schválení programu zasedání



5. Projednání účetní uzávěrky obce Dolní Heřmanice za rok 2012

6. Projednání účetní uzávěrky příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Dolní

Heřmanice
7. Návrh smlouvy o úvěru č. 10419/13/LCD o přijetí investičního úvěru od ČSa.s. do výše 10

mil. Kč na financování investice ČOV a kanalizace Dolní Heřmanice se splatností do 31.12.

2023 a zajištěného budoucími příjmy obce

8. Návrh smlouvy o přijetí úvěru ve výši 1 mil. Kč od SFRB

9. Návrh na zápis do obecní kroniky za rok 2012
10.Návrh na odkoupení pozemků pod stavbou ČOV Dolní Heřmanice
l1.Rozpočtová opatření

12.Diskuse

13.Závěr

Usnesení: Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice schválilo program zasedání zastupitelstva

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdržel se: O

5. Projednání účetní uzávěrky obce za rok 2012

Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání účetní uzávěrku obce za rok 2012.

Usnesení: zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2012.

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdržel se: O

6. Projednání účetní uzávěrky příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy
Dolní Heřmanice

Starosta obce předložil k projednání účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní školy a
Mateřské školy Dolní Heřmanice za rok 2012. Uzávěrka nebyla schválena kvůli zápornému
výsledku hospodaření.

Starosta obce představil zastupitelstvu novou ředitelku ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice Mgr. Pavlu
Kamanovou, která se umístila v konkurzním řízení na 1. místě.

V souvislosti s projednáváním účetní uzávěrky starosta obce navrhl tato opatření
a) starosta obce spolu s novou ředitelkou ZŠa MŠ Dolní Heřmanice požádá ke konci roku

zastupitelstvo o uvolnění finančních prostředků na snížení záporného výsledku

hospodaření v ZŠa MŠ Dolní Heřmanice
b) evropské peníze bude řešit nová ředitelka společně se zastupující ředitelkou
c) dořešit likvidaci chybějícího poškozeného noteooku
d) kontrolou mzdových výkazů bylo zjištěno, že docházelo k neoprávněnému vyplácení

odměn bývalé ředitelce ZŠa MŠ Dolní Heřmanice bez souhlasu zřizovatele i v minulých



letech. Z tohoto důvodu zastupitelstvo pověřilo starostu obce, aby požádal KÚ Kraje
Vysočina o kontrolu hospodaření s finančními prostředky kraje za činnosti bývalé ředitelky
ZŠa MŠ Dolní Heřmanice.

Usnesení : zastupitelstvo obce schválilo žádost o kontrolu hospodaření s finančními

prostředky kraje za činnosti bývalé ředitelky ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice, o kterou bude
požádán KÚ Kraje Vysočina.

Výsledek hlasování: pro: 7 proti: O zdržel se: 2

7. Návrh smlouvy č. 10419/13/LCD o přijetí investičního úvěru od ČSa.s.

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh smlouvy č. 10419/13/LCD o přijetí investičního

úvěru od České spořitelny a.s. do výše 10.000.000 Kč na financování investice "ČOV a
kanalizace Dolní Heřmanice" se splatností do 31.12.2023 a zajištěného budoucími příjmy

obce.

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje podle § 85, písm.j) zák.č.128/2000 Sb., o obcích ve

znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy č. 10419/13/LCD o přijetí investičního úvěru

od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše 10.000.000 Kč na financování investice "ČOV
a kanalizace Dolní Heřrnanlce" se splatností do 31.12.2023 a zajištěného budoucími příjmy

obce.

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdržel se: O

8) Návrh smlouvy o přijetí úvěru ve výši 1 mil. Kč od SFRB

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o přijetí úvěru ve výši 1 mil. Kč od SFRB

dle nařízení vlády 396/2001 Sb. Jedná se o úvěr na zřízení bytového fondu na opravy a
modernizaci bytů a rodinných domů.

Usnesení: zastupitelstvo obce neschválilo návrh smlouvy o přijetí úvěru ve výši 1 mil. Kč od
SFRBdle nařízení vlády 396/2001 Sb, protože není efektivní.

Výsledek hlasování: pro: O proti: 9 zdržel se: O

9) Návrh na zápis do obecní kroniky za rok 2012

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na zápis do obecní kroniky za rok 2012.



Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo zápis do obecní kroniky za rok 2012.

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdrželse:O

10) Návrh na odkoupení pozemků pod stavbou ČOV Dolní Heřmanice

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na odkoupení pozemků pod stavbou ČOV Dolní
Heřmanice. Jedná se o p.č. 345 o výměře 2057 m2 ( majitel Luboš Polák, Dolní Heřmanice č.
127) a p.č. 344 o výměře 2067 m2 ( majitel Marta Necidová, Pionýrská 1874/3, Velké

Meziříčí). Byla navržena tato cena - 20,- Kč/m2, 15,- Kč/m2, 10,-Kč/m2.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo odkoupení pozemků pod stavbou ČOV Dolní
Heřmanice( p.č. 345 o výměře 2 057 m2 a p.č. 344 o výměře 2 067m2) za 20,-Kč/m2.

Výsledek hlasování: 20,-Kč/m2 - 5 pro
ls,-Kč/m2 - 3 pro

10,-Kč/m2 - 1 pro

11) Rozpočtová opatření

Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 1 ke dni 31.3.2013.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1 ke dni 31.3.2013.

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdržel se: O

12) Diskuse

Pan Tichý - je třeba opravit poklop u jímky u bytového domu čp. 137.

13) Závěr

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a v 19,45 hod. ukončil zasedání zastupitelstva.


