
Zápis

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice,
které se konalo 30. května 2012 v zasedací místnosti

obecního domu.
Účast - 8 členů za, účetní obce, omluven- Paták Zbyněk

1. Zahájení zasedání a přivítání přítomných - starosta obce
- starosta kostatoval řádné svolání Zastupitelstva obce a dle počtu

přítomných konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.
- zapisovatelem navrhl místostarostku p. Marii Procházkovou
- ověřovatele zápisu navrhl p. Irenu Martincovou a p. Marii Krištofovou
- seznámil členy za s tím, že nebyly proti minulému zápisu vzneseny
žádné námitky

8 pro

2. Projednání Zprávy o výsledku hospodaření obce Dolní Heřmanice
za rok 2011 - výhradou
- projednání návrhu opatření ke zprávě ze dne 28.3.2012
- viz příloha 8 pro

3. Projednání závěrečného účtu obce Dolní Heřmanice za rok 2011
- viz příloha 8 pro

4. Návrh rozpočtových opatření za měsíc duben, květen 2012
- viz příloha 8 pro

5. Návrh na schválení smluv o zřízení práva odpovídající věcnému
břemenu Č. 014130000193/001 a Č. 4410-178/001/12 s firmou e.on
Distribuce a.s.,České Budějovice.

- viz příloha 8 pro

6. Návrh na zápis do kroniky obce za rok 2011
- návrh předložil kronikářský výbor 8 pro

7. Návrh dohody na ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č.3
v bytovém domu č.104 - p. Zuzana Pelánková k 30.6.2012
- byt přidělen dle pořadníku sl. Blance Němcové, bytem O.H. č.106

8 pro
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8. ZO byl předložen návrh na zpracování studie kruhového objezdu
- křižovatka na návsi před Hasičskou zbrojnicí v Dolních Heřmanicích

5 pro 2 zdrželi 1 proti

9. Informace starosty - skácení 150 leté lípy u jatek
- havarijní stav stromu, nebezpečí zřícení a poškození cizího majetku,

nebezpečí kolemjdoucích občanů.

10. Žádost některých pronajimatelů obecních bytů byt. domu č.137
o výstavbu montovaných plechových garáží na obecním pozemku.
- žadatelé vystaví garáže na vlastní náklady
- ZO záměr podporuje, možnost výstavby garáží by se týkala pouze

nájemců obecních bytů v bytových domech č.137 a č.104
- ZO pověřilo starosty jednáním se stavebním úřadem a s majitelem

vysokého napětí nad pozemkem, zdali je výstavba vůbec možná
- další záležitosti se rozhodnou,až po kladných stanoviscích zučastněných

stran
8 pro

11. Návrh na ukončení nájemní smlouvy s pronajimatelem Hostince
- ZO projednalo návrh a rozhodlo vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou

s pronajimatelem R A M Plus s.r.o. dne 2.1.2007
- ZO pověřilo starosty obce jednáním s pronajimatel o ukončení smlouvy

dohodou v dřívejším termínu než je 3 měsíční výpovědní lhůta
7 pro 1 zdržel

12. Návrh na umístění dopravního zrcadla
- na komunikaci 11/392 - výjezd od bytového domu č.137 na tasovskou

8 pro

13. Diskuse, závěr
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