Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice,
které se konalo 22. února 2012 v zasedací místnosti
obecního domu.
Účast - 9 členů ZO

J

účetní obce

1. Zahájení zasedání a přivítání přítomných - starosta obce
- starosta konstatoval řádné svolání Zastupitelstva obce a dle počtu
přítomných konstatoval, že zasedání je usnášení schopné.
- zapisovatelem navrhl místostarostku p. Marii Procházkovou
- ověřovatelé zápisu p.Zbyňek Paták a p. Ladislav Prudík
- seznámil členy za s tím,že nebyly proti minulému zápisu vzneseny žádné
námitky
- starosta seznámil přítomné s programem jednání dle pozvánky
9 pro
2. Návrh nových kritérií na přidělování obecních nájemních bytů
- předloženy celkem 4 návrhy
- nadpoloviční většinou schálen návrh č.2 předložený L. Prudíkem
Pořadí kritérií:
1. žadatel s trvalým pobytem v obci minimálně 10 let
2. žadatel s trvalým pobytem v obci minimálně 10 let s přerušením
3. ostatní žadatelé dle pořadí podání žádosti
- v případě více žadatelů v každé kategorii rozhoduje dříve podaná žádost
- žadatel doloží svoje příjmy za posledních 12 měsíců

5 pro
3. Návrhy darovacích

smluv mezi obcí a Krajem Vysočina

1.Darovcí smlouva - dárce Kraj Vysočina, obdarovaný Obec Dolní Heřmanice
p.č.1133/8 -104m2 - cena 1.820,-Kč, p.č. 1133/9 - 51 m2 - cena 892,50Kč.
2.Darovací smlouva-dárce Obec Dolní Heřmanice,obdarovaný Kraj Vysočina
p.č.752/5-6m2-cena 105,-Kč, p.č.969/19 - 2m2 -cena 35,-Kč, p.č.1 065/222 m2 - cena 385,-Kč, p.č.1131/2 -128m2 - cena 2.240,-Kč.
Cena za jeden m2 17,50 Kč.
9 pro
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4. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní
- jedná se o smlouvu s firmou E-ON - prodej 10m2 -část p.č. PK1126
na výstavbu trafa .
- návrh ceny na prodej : 150,-Kč za m2
5 pro
200,-Kč za m2
4 pro

5. Organizační

příprava obecního

plesu

- 3. března 2012

6. Návrh obecně závazné vyhlášky 1/2012 o místním poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt - viz příloha
- odsouhlasena sazba 7,-Kč za den
Návrh obecně závažné vyhlášky 2/2012 o místním poplatku
z ubytovací kapacity - viz příloha
- odsouhlasena sazba 3,- Kč za den

9 pro
7. Ostatní záležitosti
- informace starosty ohledně žádosti o dotaci - veřejně prospěšné práce
- informace starosty ohledně platnosti novely školského zákona č.472/2011
- upřesnění úhrady nákladů na dopravu od cizích účastníků zájezdů
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