Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice,
které se konalo 29. března 2012 v zasedací
místnosti obecního domu.
Účast -

7 členů ZO, účetní obce,
omluveni - Mucha Luboš, Paták Zbyněk

1. Zahájení zasedání a přivítání přítomných - starosta obce
- starosta konstatoval řádné svolání Zastupitelstva obce a dle počtu
přítomných konstatoval, že zasedání je usnášení schopné.
- zapisovatelem navrhl místostarostku p. Marii Procházkovou
- ověřovatelé zápisu p. Ivana Dočkalová. p. Miloslav Tichý
- seznámil členy ZO s tím.že nebyly proti minulému zápisu vzneseny žádné
námitky
- starosta seznámil přítomné s programem jednání dle pozvánky
7 pro
2. Informace starosty obce o padaných žádostech o dotace
1.Žádost o dotaci na zateplení obvodového pláště budovy ZŠ
2.Žádost o dotaci na Kanalizaci a ČOV Dolní Heřmanice

3. Žádost o poskytnutí příspěvku sdružení "Raná péče" Nové Město nIM
- návrh na požadovaný příspěvek ve výši 5.000,- Kč
7 pro
4. Žádost o finanční příspěvek na realizaci topení ve farním kostele
v Tasově - žadatel Římskokatolická farnost Tasov
1. Návrh 30.000,- Kč
1 pro
2. Návrh 20.000,- Kč
6 pro
5. Návrh na odprodej předzahrádek dle zaměření - GP
Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem dle zaměření s tím, že kupující
uhradí náklady na vypracování kupní smluvy a vklad do KN.
Cena za 1 m2 = 10,- Kč
7 pro
6. Informace starosty - Identifikace parcel
- Obec žádá Lesy ČR o navrácení historického majetku obce, který je
doposud v majetku Lesů ČR a.s. Hradec Králové.

-2 7. Rozpočtová opatřen í
- viz příloha rozpočtová opatření ke dni 31.3.2012
- Zastupitelstvo obce upravuje pověření starosty schvalovat rozpočtová
opatření mezi jednáními Zastupitelstva v příjmové i výdajové položce
bez omezení
- návrh na rozpočtové opatření - dělící stěna do MŠ dle předloženého
návrhu - materiál buk - cena 46.395,- Kč
7 pro
8. Veřejně prospěšné
práce
- obec obdržela dotaci na 2 pracovní místa ve výši 8.000,- Kč na jednoho
- přijmuti Vojtěch Chytka a Jaroslav Havelka
- návrh na odměnu 65,-Kč základ + 5,- Kč pohyblivá položka v pravomoci
starosty dle odvedené práce
7 pro
9. Návrh na změnu vyhlášek č.1/2012 a 2/2012
- starosta navrhl Zastupitelstvu návrh pronajímatele rekreačního střediska
"Nesměr" paušální platbu ročně ve výši 1O.OOO,-Kč
7 proti
- Zastupitestvo trvá na schválených vyhláškách s platností od 1.4.2012
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