
z Á P I S
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 4.6.2013
v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

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

Omluven: Luboš Mucha
Byl přítomen 1 občan

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

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

2) Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

Zapisovatelkou byla určena: Marie Procházková
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Zbyněk Paták a Ladislav Prudík

Usnesení : Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice volí ověřovateli zápisu pana Zbyňka
Patáka a pana Ladislava Prudíka

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

3) Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva

Kontrolou usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 17.4.2013 bylo
konstatováno, že podle § 85, písmeno j) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů byla uzavřena smlouva Č. 10419/13/LCD o přijetí investičního úvěru od České
spořitelny a.s. ( IČ 45244782) do výše 10.000.000 Kč na financování investice JI ČOV a
kanalizace Dolní Heřmanice" se splatností do 31.12.2023 a zajištěného budoucími příjmy
obce. Dále došlo k odkoupení pozemků pod stavbou ČOV Dolní Heřmanice ( p.č. 345 o
výměře 2 057 m2 a p.č. 344 o výměře 2 067 m2) za 20,- Kč/m2.

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. Rozpočtová opatření
6. Žádost o odkoupení bytu Č. 104/4 v bytovém domě čp. 104



7. Žádost o odkoupení bytu č. 104/3 v bytovém domě čp. 104
8. Informace - výstavba kanalizace a ČOV Dolní Heřmanice
9. Informace - ostatní investice
10.0statní záležitosti
l1.Diskuse
12. Závěr

Usnesení: Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice schválilo program zasedání zastupitelstva

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

5) Rozpočtová opatření

Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření Č. 2 ke dni 30.4.2013

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 2 ke dni 30.4.2013

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

6) Žádost manželů Bednářových, Dolní Heřmanice čp. 104, o odkoupení bytu č. 104/4 v
bytovém domě čp. 104

Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost manželů Bednářových, Dolní Heřmanice 104, o
odkoupení bytu Č. 104/4 v bytovém domě čp. 104 za 608400,- Kč ( cena pro současné
nájemníky). Záměr obce byl zveřejněn 3.5.2013

Usnesení : zastupitelstvo obce schválilo prodej bytu č.l04/4 v bytovém domě čp. 104
manželům Bednářovým, Dolní Heřmanice 104, za 608400,- Kč

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

7) Žádost sl. Jiřiny Malcové, Dolní Heřmanice 115 a p. Petra Lišky, Křenice 2114, Velké
Meziříčí, o odkoupení bytu č. 104/3 v bytovém domě čp. 104

Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost sl. Jiřiny Malcové, Dolní Heřmanice 115 a p.
Petra Lišky, Křenice 2114, Velké Meziříčí, o odkoupení bytu Č. 104/3 v bytovém domě čp.
104 za 724 240,- Kč ( cena pro ostatní zájemce). Záměr byl zveřejněn 3.5.2013

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje prodej bytu č. 104/3 v bytovém domě čp.l04 sl.
Jiřině Malcové, Dolní Heřmanice 115 a p. Petru Liškovi, Křenice 2114, Velké Meziříčí,
za 724 240,- Kč.

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

8) Informace - výstavba kanalizace a ČOV Dolní Heřmanice

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



9) Informace - ostatní investice

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem prací při zateplování ZŠ v Dolních
Heřmanicích. Dále informoval zastupitelstvo o dokončené opravě cyklostezky podél řeky
Oslavy od střediska Nesměř po toku řeky směrem k Říhákovu mlýnu až po Oslavu.

10) Ostatní záležitosti

Starosta obce navrhl vyhlášení sbírky na pomoc postiženým povodní. Sbírka bude probíhat
na obecním úřadě v úředních hodinách a v obchodě paní Chytkové.

11) Diskuse

12)Závěr

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20,10 hod. ukončil zasedání zastupitelstva.



SOUHRN USNESENí č.4/2013

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 4.6.2013 v 19,00 hod.
v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

Zastupitelstvo obce
I. bere na vědomí

- informace o průběhu prací při výstavbě kanalizace a ČOV Dolní Heřmanice
- informace o průběhu prací při zateplování ZŠv Dolních Heřmanicích
- informaci o dokončené opravě cyklostezky podél řeky Oslavy od střediska Nesměř po

toku řeky směrem k Říhákovu mlýnu až po Oslavu
- vyhlášení sbírky na pomoc postiženým povodní

II. schvaluje

- ověřovatele zápisu pana Zbyňka Patáka a pana Ladislava Prudíka
- navržený program zasedání
- rozpočtové opatření č. 2 ke dni 30.4.2013
- prodej bytu č. 104/4 v bytovém domě čp.l04 manželům Bednářovým, Dolní Heřmanice
čp. 104, za 608 400,- Kč

- prodej bytu č. 104/3 v bytovém domě čp. 104 sl. Jiřině Malcové, Dolní Heřmanice 115 a
p. Petru Liškovi, Křenice 2114, Velké Meziříčí, za 724 240,- Kč
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Ověřovatelé zápisu


