
ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne
24.7.2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních
Heřmanicích.

Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena Martincová,
Luboš Mucha, Marie Procházková, Ladislav Prudík, Miloslav Tichý

Omluven: Zbyněk Paták
Jana Flajšmanová - účetní obce

Byla přítomna ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice Mgr. Pavla Kamanová

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice provedl starosta Josef
Prudík, který přivítal přítomné a konstatoval, že konání zasedání zastupitelstva bylo
řádně svoláno, že je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.

2) Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

Zapisovatelkou byla určena: Marie Procházková
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ivana Dočkalová a Luboš Mucha

Usnesení: Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice volí ověřovateli zápisu paní
Ivanu Dočkalovou a pana Luboše Muchu

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: O zdržel se: O

3) Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva

Kontrolou usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 4.6.2013 bylo
konstatováno, že došlo k prodeji bytu č. 104/4 v bytovém domě čp. 104 manželům
Bednářovým, Dolní Heřmanice čp. 104 a k prodeji bytu č. 104/3 v bytovém domě čp.
104 sl. Jiřině Malcové, Dolní Heřmanice 115 a panu Petru Liškovi, Křenice 2114,
Velké Meziříčí.

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 zastupitelstva
4. Schválení programu zasedání



5. Rozpočtová opatření Č. 3 ke dni 31.5.2013 a Č. 4 ke dne 30.6.2013
6. Návrh kupní smlouvy na převod vlastnického práva z ČR na obec Dolní

Heřmanice
7. Návrh smlouvy zakládající právo provést stavbu akce ,,11/392Velké Meziříčí-Tasov
8. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice
9.. Informace - čav a kanalizace, zateplení ZŠ
10.Dechovky- organizace
11.Sbírka na povodně
12.Diskuse
13.Závěr

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: O zdržel se: O

5) Rozpočtová opatření

Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č.3 ke dni 31.5.2013 a č.4
ke dni 30.6.2013.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č.3 ke dni
31.5.2013 a č.4 ke dni 30.6.2013

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: O zdržel se: O

6) Návrh kupní smlouvy na převod vlastnického práva z ČR na obec Dolní
Heřmanice

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh kupní smlouvy na převod vlastnického
práva z ČR na obec Dolní Heřmanice - p.č. 1044 o výměře 452 m2, k.ú. Dolní
Heřmanice, ost. plocha - kupní cena sjednaná dohodou ve výši 23 000,- Kč.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo návrh kupní smlouvy na převod
vlastnického práva z ČR na obec Dolní Heřmanice - p.č. 1044 o výměře 452 m2,
k.ú. Dolní Heřmanice, ost. plocha - kupní cena sjednaná dohodou ve výši
23000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: O zdržel se: O

7) Návrh smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi obcí Dolní Heřmanice
a Krajem Vysočina

Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy zakládající právo provést stavbu
,,11/392Velké Meziříčí - Tasov." Podpisem této smlouvy vzniká Kraji Vysočina právo
provést stavbu ,,11/392Velké Meziříčí - Tasov" na částech pozemků par.č.321,
747,1082 a 1086.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy zakládající právo
provést stavbu mezi obcí Dolní Heřmanice a Krajem Vysočina. Jedná se o



stavbu ,,11/392Velké Meziříčí - Tasov" na částech pozemků par.č.321, 747,1082
a1086.

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: O zdržel se: O

8) Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice

Ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice Mgr. Pavla Kamanová požádala zastupitelstvo o
navýšení provozních prostředků - 39 600,-Kč na vypracování pracovních listů DUM

- 31 076,-Kč na plat za květen a červen 2013.

Usnesení: vzastupitelstvo obce schválilo navýšení finančních prostředků na
provoz v ZS a MS Dolní Heřmanice.

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: O zdržel se: O

Paní ředitelka dále informovala zastupitelstvo o pravidlech vyřazování DDHM a DHM
a předložila protokol Č. 1 o vyřazení DDHM a DHM.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo protokol č. 1 o vyřazení DDHM a DHM
v ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice.

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: O zdržel se: O

Předsedkyně kontrolní komise paní Ivana Dočkalová informovala zastupitelstvo
o předávací inventuře v ZŠa MŠ Dolní Heřmanice.

9) Informace - ČOV a kanalizace, zateplení ZŠ

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem prací při výstavbě
kanalizace a ČOV a s průběhem prací při zateplování ZŠ.

10) Dechovky - organizace.

Zastupitelstvo se dohodlo na organizaci 5. ročníku Heřmanické dechovky.

11) Sbírka na povodně - informace

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem sbírky na pomoc postiženým
povodní. Celková částka činila 4 020,-Kč. Zastupitelstvo se dohodlo, že bude
vybráno povodňové konto, na které se tato částka převede.

12) Diskuse

1~)Závěr

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20,30 hod. ukončil zasedání

zastupitelstva.



SOUHRN USNESENí č.5/2013

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 24.7.2013
v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

Zastupitelstvo obce
I. bere na vědomí

- informaci o předávací inventuře v ZŠa MŠ Dolní Heřmanice
- informaci o průběhu prací při výstavbě ČOV a kanalizace a při zateplování
ZŠ Dolní Heřmanice

- informaci o výsledku sbírky na pomoc postiženým povodní

II. s c h val u j e

- ověřovatele zápisu paní Ivanu Dočkalovou a pana Luboše Muchu
- navržený program zasedání
- rozpočtová opatření č.3 ke dni 31.5.2013 a Č. 4 ke dni 30.6.2013
- návrh kupní smlouvy na převod vlastnického práva z ČRna obec Dolní

Heřmanice - p.č. 1044 o výměře 452 m2, k.ú. Dolní Heřmanice, ost. plocha-
kupní cena sjednaná dohodou ve výši 23000,- Kč

- návrh smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi obcí Dolní Heřmanice
a Krajem Vysočina. Jedná se o stavbu "'1/392 Velké Meziříčí - Tasov" na
částech pozemků par.č. 321, 747, 1082 a 1086

- navýšení finančních prostředků na provoz ZŠa MŠ Dolní Heřmanice
- protokol Č. 1 o vyřazení DDHM a DHM v ZŠa MŠ Dolní Heřmanice

Starosta

Místosta rosta
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Ověřovatelé zápisu


