zÁ P I S
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne
20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních
Heřman icích.
Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Luboš Mucha,
Zbyněk Paták, Ladislav Prudík, Miloslav Tichý
Jana Flajšmanová - účetní obce
Omluven: Mgr. Irena Martincová ( nemoc)
Bylo přítomno 14 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 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné.
2) Volba ověřovatelů

zápisu a určení zapisovatele

Zapisovatelkou byla určena: Marie Procházková
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ivana Dočkalová, Miloslav Tichý
Usnesení: Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice volí ověřovateli
Dočkalovou a pana Miloslava Tichého
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti:

O

zápisu paní Ivanu

zdržel se: O

3) Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
Kontrolou usnesení z veřejného zasedání konaného 6.2.2013 bylo konstatováno, že se
uskutečnil nákup pozemku p.č. 211/1 od pana Lukáše Hanáka, starosta obce zajistil
zpracování znaleckého posudku na byty v bytovém domě čp. 104, byla odvolána ředitelka
ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice Bc. Martina Patáková a do funkce ředitelky byla prozatimně
jmenována Mgr. Jaroslava Nevrklová, starosta obce vyhlásil konkuzní řízení na funkci
ředitelky Základní školy a Mateřské školy Dolní Heřmanice, příspěvkové organizace.
Starosta obce vznesl námitku proti neschválení směny pozemku p.č. 71 ( majitel HOD
Dolní Heřmanice) za pozemek p.č. 1013 ( majitel obec Dolní Heřmanice) a zařadil ji do
programu jednání.
4) 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. Interpelace zastupitelů obce s bývalou ředitelkou ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice
6. Projednání zápisu z hodnocení nabídek zadávacího řízení na výběr poskytovatele
Zajištění bankovního úvěru ".
7. Projednání zápisu z hodnocení nabídek zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné
zakázky Dodatečné zateplení obvodového pláště ZŠ Dolní Heřmanice"
8. Projednání zprávy o uplatnění územního plánu Dolní Heřmanice
9. Seznámení se znaleckým posudkem bytů bytového domu čp. 104
10. Projednání závěrečného účtu obce Dolní Heřmanice za rok 2012 a zprávy z kontroly
hospodaření obce za rok 2012
11. Informace o dopise Radě Kraje Vysočina obce Tasov a Dolní Heřmanice
12. Projednání námitky proti minulému usnesení
13. Ostatní záležitosti
14. Diskuse
15. Závěr
II

II

Usnesení: Zastupitelstvo
Výsledek hlasování:

obce Dolní Heřmanice schvaluje program zasedání zastupitelstva

pro: 8

proti: O

zdržel se: O

5) Interpelace zastupitelů obce s bývalou ředitelkou
jejího odvolání z funkce

ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice z důvodu

Na schůzi zastupitelstva proběhla interpelace zastupitelstva obce s bývalou ředitelkou
Základní školy a Mateřské školy v Dolních Heřmanicích Bc. Martinou Patákovou z důvodu
jejího odvolání z funkce ředitelky. Zřizovatel doporučuje rozvázání pracovního poměru na
vlastní žádost, vrácení neprávem vyplacené odměny a vrácení poškozeného notebooku nebo
předložení potvrzení o jeho likvidaci z důvodu vyřazení z majetku ZŠ Dolní Heřmanice.
6) Projednání zápisu z hodnocení nabídek zadávacího řízení na výběr poskytovatele
Zajištění bankovního úvěru ...
II

Starosta obce předložil zastupitelstvu zápis z hodnocení nabídek zadávacího řízení na výběr
poskytovatele
Zajištění bankovního úvěru ", Vítěznou firmou z výběrového řízení
poskytovatele bankovního úvěru se stala Česká spořitelna, a.s., oblast Svitavsko, nám.
Míru 34, Svitavy.
II

Usnesení: zastupitelstvo schvaluje zápis z hodnocení nabídek zadávacího řízení na výběr
poskytovatele
Zajištění bankovního úvěru ". Vítěznou firmou se stala Česká
spořitelna,a.s.
II

Výsledek hlasování:

pro: 8

proti:

O

zdržel se: O

7) Projednání zápisu z hodnocení nabídek zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné
zakázky Dodatečné zateplení obvodového pláště Základní školy Dolní Heřmanice",
II

Starosta obce předložil zastupitelstvu zápis z hodnocení nabídek zadávacího řízení na výběr
zhotovitele veřejné zakázky Dodatečné zateplení obvodového pláště ZŠ Dolní Heřrnanice".
Vítěznou firmou z výběrového řízení se stala firma Jiří Bednář, Dolní Heřmanice 143.
II

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje zápis z hodnocení nabídek zadávacího řízení
na výběr zhotovitele veřejné zakázky Dodatečné zateplení obvodového pláště
ZŠ Dolní Heřmanice ", Vítěznou firmou se stala firma Jiří Bednář, Dolní
Heřmanice 143.
II

Výsledek hlasování:

pro: 8

8) Projednání zprávy o uplatňování

proti:

O

zdržel se: O

územního plánu Dolní Heřmanice

Starosta obce předložil k projednání zprávu o uplatňování územního plánu Dolní Heřmanice
v uplynulém období 2008 - 2012.
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu Dolní
Heřmanice v období 2008 - 2012 ( viz. úřední deska www.dolnihermanice.cz)
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti:

O

zdržel se: O

9) Seznámení se znaleckým posudkem bytů bytového domu Č. 104
Starosta obce seznámil zastupitele se znaleckým posudkem bytů bytového domu čp. 104,
který zpracoval Ing. Josef Bradáč. Zjištěná cena bytů: byt č. 104/1 - 912 134,- Kč
byt č. 104/2 - 886476,. Kč
byt č. 104/3 - 905 300,- Kč
byt č. 104/4 - 869 143,- Kč.
Starosta obce navrhl 20% snížení ceny současným nájemníkům a 10 % snížení ceny ostatním
zájemcům. Při prodeji budou mít přednost současní nájemníci. Žádosti o koupi bytu se
budou přijímat do 30.4.2013.
Usnesení:

zastupitelstvo obce schvaluje návrh starosty obce na 20% snížení ceny ze znaleckého posudku pro současné nájemníky a 10% snížení ceny ostatním
zájemcům. Starosta obce nechá vypracovat znal. posudek na tržní cenu bytů.
Při prodeji budou mít přednost současní nájemníci. Žádosti na koupi bytu
se budou přijímat do 30.4.2013.

Výsledek hlasování:

pro: 8

proti:

O

zdržel se : O

10) Projednání závěrečného účtu obce Dolní Heřmanice za rok 2012 a zprávy z kontroly
hospodaření obce za rok 2012

Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet obce za rok 2012 společně
se zprávou z kontroly hospodaření obce za rok 2012, která byla s výhradou. Účetní uzávěrka
obce a ZŠ bude předložena na příštím zasedání.
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 společně se
zprávou z kontroly hospodaření obce za rok 2012, která byla s výhradou.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti:

O

zdržel se : O

11) Informace o dopise Radě Kraje Vysočina obce Tasov a Dolní Heřmanice
Starosta obce seznámil zastupitele s dopisem Radě Kraje Vysočina. V tomto dopise se obce
Tasov a Dolní Heřmanice obrací na Radu Kraje Vysočina se žádostí o celkovou generální
opravu silnice č. 392 v úseku mezi Velkým Meziříčím a Tasovem.
12) Projednání námitky proti minulému

usnesení

Starosta obce vznesl námitku proti minulému usnesení č. 1/2013. Zastupitelstvo obce na
svém zasedání dne 6.2.2013 neschválilo směnu pozemku p.č. 71, jehož majitelem je HOD
Dolní Heřmanice, za pozemek p.č.l013, jehož majitelem je obec Dolní Heřmanice. Tato
směna byla tedy znovu projednána.
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí se směnou pozemku p.č. 71 ( majitelem je
HOD Dolní Heřmanice) za pozemek p.č. 1013 ( majitelem je obec Dolní
Heřmanice), pokud silážní žlab, který je umístěn na pozemku p.č. 71 , bude
odstraněn společně obcí Dolní Heřmanice a HOD Dolní Heřmanice před podpisem směny.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti:

O

zdržel se : O

13) Ostatní záležitosti
- starosta obce informoval zastupitelstvo o připravované smlouvě na půjčku na modernizaci
bytů. Tato smlouva bude podepsána 2.4.2013
- starosta obce informoval zastupitelstvo o dotaci od úřadu práce na 2 pracovní místa UPP
14) Diskuse
15) Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20.50 hod. ukončil zasedání zastupitelstva.

SOUHRN USNESENí č. 2/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013
v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.
Zastupitelstvo obce
I.
bere
na vědomí
- návrh starosty obce na navrácení neprávem vyplacené odměny ve výši
18000,- Kč od bývalé ředitelky Bc. Martiny Patákové
- návrh starosty obce na navrácení poškozeného notebooku nebo potvrzení o jeho
likvidaci z důvodu vyřazení z majetku ZŠ Dolní Heřmanice
- doporuční starosty obce bývalé ředitelce ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice rozvázat pracovní
poměr v ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice
- informaci o dopise Radě Kraje Vysočina, ve kterém obce Tasov a Dolní Heřmanice
žádají o celkovou generální opravu silnice č. 392 v úseku mezi Velkým Meziříčím
a Tasovem
- informaci o připravované smlouvě na půjčku na modernizaci bytů
- informaci o dotaci od úřadu práce na 2 pracovní místa UPP
- znalecké posudky bytů v bytovém domě čp. 104
II.

s c h val u j e
- ověřovatele zápisu paní Ivanu Dočkalovou a pana Miloslava Tichého
- navržený program zasedání
- zápis z hodnocení nabídek zadávacího řízení na výběr poskytovatele" Zajištění
bankovního úvěru". Vítěznou firmou se stala Česká spořitelna, a.s.
- zápis z hodnocení nabídek zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky
"Dodatečné zateplení obvodového pláště ZŠ Dolní Heřrnanice".
Vítěznou firmou se stala firma Jiří Bednář, Dolní Heřmanice 143
- zprávu o uplatňování územního plánu Dolní Heřmanice v období 2008 - 2012
- návrh starosty obce na 20% snížení ceny ze znaleckého posudku pro současné
nájemníky a 10% snížení ceny ostatním zájemcům. Starosta obce nechá vypracovat
znalecký posudek na tržní cenu bytů.
Při prodeji budou mít přednost současní
nájemníci. Žádosti na koupi bytu se budou přijímat do 30.4.2013.
- závěrečný účet obce za rok 2012 společně se zprávou z kontroly hospodaření obce
za rok 2012, která byla s výhradou
- směnu pozemku p.č. 71 ( majitelem je HOD Dolní Heřmanice) za pozemek p.č. 1013
(majitelem je obec Dolní Heřmanice), pokud silážní žlab, který je umístěn na pozemku
p.č. 71, bude odstraněn společně obcí Dolní Heřmanice a HOD Dolní Heřmanice
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