ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013
v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích
Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena
Martincová, Luboš Mucha, Zbyněk Paták, Ladislav Prudík, Miloslav Tichý
Jana Flajšmanová - účetní obce
5 občanů
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zahájení jednání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice provedl v 18.00 hod. 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 usnášení schopné.
2) Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Zapisovatelkou byla určena: Marie Procházková
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ladislav Prudík, Jana Flajšmanová
Usnesení: Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice volí ověřovatele zápisu pana Ladislava
Prudíka a paní Janu Flajšmanovou
Výsledek hlasování:

pro: 9

proti: O

zdržel se: O

3) Schválení programu zasedání:
Starosta obce seznámil přítomné s jednotlivými body programu
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2013
6. Rozpočtový výhled do roku 2015
7. Návrh pravidel o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých
obci Státním fondem rozvoje bydlení
8. Pronájem obecních pozemků p.č. 599/6, 747, 779 k.ú. OH
9. Nákup pozemku p.č. 211/1 -782 m2
10. Návrh na směnu pozemku
11. ČOV, kanalizace
12. Rozpočtová opatření
13. Prodej bytů čp. 104 - záměr
14. Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a ostatní zjištění
15. Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko - souhlas se zahrnutím do území působnosti
místního partnerství MAS Most Vysočiny
16. Diskuse
17. Závěr

Usnesení: Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice schvaluje program zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování :pro : 9
4)

proti: O

zdržel se: O

Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva

Kontrolou usnesení z veřejného zasedání konaného 28.12.2012 bylo konstatováno, že nebyly
uloženy žádné úkoly
5)

Návrh rozpočtu obce na rok 2013

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu obce na rok 2013.
Sledování rozpočtu obce se bude provádět na paragrafy.
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013.
Výsledek hlasování: pro 9
6)

proti: O

zdržel se: O

Rozpočtový výhled do roku 2015

Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtový výhled do roku 2015 - viz. příloha
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled do roku 2015
Výsledek hlasování:

pro : 8

proti: O

zdržel se: 1

7)
Návrh pravidel o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů
poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh pravidel o použití prostředků z úvěru na opravy
a modemizaci bytů.
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje návrh pravidel o použítí prostředků z úvěru na
opravy a modernizaci bytů poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: O

zdržel se: O

8)
Pronájem obecních pozemků p.č, 599/6, 747, 779 k.ú. DH - záměr zveřejněn od
5.1.2013
Obecní pozemky p.č. 747 a 779 budou pronajmuty HOD Dolní Heřmanice.
Obecní pozemek p.č. 599/6 bude pronajmut až v roce 2014.
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecních pozemků p.č. 747 a 779 k.ú.
Dolní Heřmanice HOD Dolní Heřmanice.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: O

zdržel se: O

9)

Nákup pozemku p.č.211/1 - 782 m2 - záměr zveřejněn 5.1.2013

Z důvodů uspořádání majetkoprávních vztahů je vhodné odkoupit pozemek p.č. 211/1,
jehož majitelem je pan Lukáš Hanák, Bezděkov 1689/63, Velké Meziříčí. Pan Lukáš Hanák
souhlasí s prodejem tohoto pozemku obci Dolní Heřmanice.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice schvaluje nákup pozemku p.č. 211/1
o výměře 782 m2 od pana Lukáše Hanáka, Bezděkov 1689/63, Velké Meziříčí za cenu
40,- Kč/m2.
Výsledek hlasování:
10)

pro: 9

proti:

O

zdržel se: O

Návrh na směnu pozemku - záměr zveřejněn 5.1.2013

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na směnu pozemku:
p.č. 71 ( 5 819 m2 ) r orná půda, k.ú. Dolní Heřmanice, majitel HOD Dolní Heřmanice
p.č. 1013 ( 1587 m2 ), pozemek pod vodní plochou, k.ú. Dolní Heřmanice, majitel obec Dolní
Heřmanice.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice neschválilo směnu pozemku p.č. 71, jehož
majitelem je HOD Dolní Heřmanice, za pozemek p.č. 1013, jehož majitelem je obec Dolní
Heřmanice.
Výsledek hlasování:
11)

pro: 2

proti:

5

zdržel se : 2

ČOV, kanalizace

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s dosavadními náklady, plánovanými výdaji na
inženýrskou činnost a celkovými náklady.
Člen zastupitelstva pan Zbyněk Paták vystoupil s připomínkami ke Smlouvě o dílo"
s dodavatelem stavby SYNERVHS Jihlava.
JI

12)

Rozpočtová opatření

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními ke dni 31.12.2012 :
příjmy - snížení 182 577,- Kč
výdaje - zvýšení 20 427,- Kč
Usnesení: zastupitelstvo
Výsledek hlasování:
13)

obce bere na vědomí rozpočtová opatření ke dni 31.12.2012.

pro: 9

Prodej bytů č.p. 104 - záměr

proti:

O

zdržel se: O

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo prodej bytů v bytovém domě čp. 104. Zároveň
pověřilo starostu obce zajištěním zpracování znaleckého posudku.
Výsledek hlasování:
14)

pro 9

Zpráva z přezkoumání

proti: O

zdržel se: O

hospodaření obce za rok 2012 a ostatní zjištění

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem kontroly hospodaření obce za rok 2012:
1. návrh omezení - rozpočtová opatření může starosta obce schvalovat v příjmové části bez
omezení, ve výdajové části do výše 5 mil. Kč týkajících se ČOV a
kanalizace, 500 tis. Kč týkajících se zateplení základní školy a 300 tis. Kč
týkajících se ostatních výdajů
2. starosta obce požádal ZO o schválení kontokorentu do výše 500 tis. Kč
3. Hana Prudíková - nesplacená půjčka FOROB- převést z rozvahového účtu 462 na pod rozvahový účet č. 911
4. lx ročně provádět kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice
Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo požadavky vyplývající z kontroly hospodaření obce
za rok 2012- rozpočtová opatření může starosta obce schvalovat v příjmové části bez
omezení, ve výdajové části do výše 5 mil. Kč týkajících se ČOV a kanalizace, 500 tis. Kč
týkajících se zateplení základní školy a 300 tis. Kč týkajících se ostatních výdajů.
Zastupitelstvo obce dále schválilo kontokorent do výše 500 tis. Kč a převod nesplacené
půjčky paní Hany Prudíkové z rozvahového účtu 462 na podrozvahový účet č. 911.
Výsledek hlasování:

pro: 9

proti:

O

zdržel se : O

Kontrolou bylo zjištěno neoprávněné čerpání odměny a padělání obecního dokumentu
ředitelkou Základní školy a Mateřské školy v Dolních Heřmanicích. Pro závažné porušení
zákona navrhl starosta obce její okamžité odvolání z funkce a podal návrh na prozatímní
jmenování do funkce ředitelky Mgr. Jaroslavu Nevrklovou, současnou učitelku v ZŠ Dolní
Heřmanice.
Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo odvolání ředitelky ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice a
prozatímní jmenování do funkce ředitelky Mgr. Jaroslavu Nevrklovou, současnou učitelku
v ZŠ Dolní Heřmanice. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce vyhlášením konkurzního
řízení na funkci ředitelky příspěvkové organizace" Základní škola a Mateřská škola Dolní
Heřmanice."
Výsledek hlasování:
15)

pro: 7

proti:

O

zdržel se: 2

Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko - souhlas se zahrnutím do území působnosti
místního partnerství MAS Most Vysočiny

Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost o souhlas se zahrnutím obce do území
působnosti místního partnerství MAS Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí a s přípravou
integrované strategie území na období 2014 - 2018.

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí se zahrnutím obce do území působnosti místního
partnerství MAS Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí a s přípravou integrované strategie
území na období 2014-2018.
Výsledek hlasování:

pro: 9

proti:

O

zdržel se: O

16. Diskuse
Do diskuse se přihlásil pan Miroslav Požár a pan Jaroslav Dočkal. Jejich dotazy se týkaly ČOV
a kanalizace.
Dotaz pana Milana Kaštana se týkal bodu

Č.

10 - směna pozemků.

17) Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20.45 hod. ukončil zasedání zastupitelstva.

SOUHRN USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva

č,

1/2013

obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2.2013

v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

Zastupitelstvo
I.

bere

obce

na vědomí

- informaci o rozpočtovém

opatření č. 10/2012

ke dni 31.12.2012:

příjmy - snížení 182 577,- Kč
výdaje - zvýšení

20427 ,-Kč

- ČOV,kanalizace - informace o dosavadních
na inženýrskou

nákladech, plánovaných

výdajích

činnost a celkových nákladech. Dále bere na vědomí připomínky

člena zastupitelstva

pana Zbyňka Patáka ke "Smlouvě o dílo" s dodavatelem

stavby firmou SYNER VHS Jihlava

II.

schvaluje

- ověřovatele

zápisu pana Ladislava Prudíka a paní Janu Flajšmanovou

- navržený program zasedání
- návrh rozpočtu na rok 2013
- rozpočtový výhled do roku 2015
- návrh pravidel o používání prostředků
poskytnutých

z úvěru na opravy a modernizaci

bytů

obci Státním fondem rozvoje bydlení

pronájem obecních pozemků p.č. 747 a 779 k.ú. Dolní Heřmanice HOD Dolní
Heřmanice
nákup pozemku p.č. 211/1
1689/63,
rozpočtová

o výměře 782 m2 od pana Lukáše Hanáka,

Bezděkov

Velké Meziříčí za cenu 40,- Kč/niž
opatření ke dni 31.12.2012

: příjmy - snížení 182 577,- Kč
výdaje - zvýšení 20 427,- Kč

prodej bytů v bytovém domě čp. 104, pověřuje starostu obce zajištěním
zpracování znaleckého

posudku

požadavky vyplývající z kontroly hospodaření

obce za rok 2012 - rozpočtová

opatření může starosta obce schvalovat v příjmové části bez omezení, ve výdaje-

vé části do výše 5 mil. Kč týkajících se ČOVa kanalizace, 500 tis. Kč týkajích se
zateplení základní školy a 300 tis. Kč týkajích se ostatních výdajů. Zastupitelstvo obce dále schválilo kontokorent

do výše 500 tis. Kč a převod nespla-

cené půjčky paní Hany Prudíkové z rozvahového

účtu 462 na podrozvahový

účet 911
odvolání ředitelky ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice a prozatimní
ředitelky Mgr. Jaroslavu Nevrklovou, současnou
Zastupitelstvo

pověřilo starostu obce vyhlášením

ředitelky příspěvkové

organizace

II

jmenování do funkce

učitelku v ZŠ Dolní Heřmanice.
konkurzního

řízení na funkci

Základní škola a Mateřská škola Dolní

Heřmanice
zahrnutí obce do území působnosti

místního partnerství

MAS Most Vysočiny,

o.p.s., Velké Meziříčí

III. neschvaluje

- směnu pozemku p.č. 71 (majitel

HOD Dolní Heřmanice)

(majitel obec Dolní Heřmanice)

Starosta

....
~d

Místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

p. Ladislav Prudík

p. Jana Flajšmanová

za pozemek p.č. 1013

