
ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 1.4.2014
v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

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

Byla přítomna ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice Mgr. Pavla Kamanová

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

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

2) Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

Zapisovatelkou byla určena: Marie Procházková
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ivana Dočkalová a Ladislav Prudík

Usnesení: zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu paní Ivanu Dočkalovou a pana
Ladislava Prudíka.

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdržel se: O

3) Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva

Kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 5.2.2014 bylo konstatováno, že
nebyly uloženy žádné úkoly.

4) Schválení programu zasedání

Starosta obce seznámil přítomné s jednotlivými body programu.

Návrh programu:
1. Zahájeni
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
4. Schválení programu zasedání
5. Projednání účetní uzávěrky příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy

Dolní Heřmanice za rok 2013
6. ávrh nové smlouvy Č. 10525114/LCD o přijetí investičního úvěru od ČS a.s.
7. Žádost o výměnu bytu v bytovém domě čp. 137
8. Návrh na přidělení dvou uvolněných bytů v bytovém domě čp. 137
9. ávrh pravidel pro vyřazování hmotného majetku obce
10. Návrh na zápis do kroniky obce Dolní Heřmanice za rok 2013
11. Žádost o pronájem obecních pozemků - dle záměru obce Č. 1/2014
12. Návrh na pronájem pozemků pod garážemi u bytového domu čp. 137 a čp. 11
13. Návrh smlouvy Č. 1040006003/001



14. Diskuse
15. Závěr

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdržel se: O

5) Projednání účetní uzávěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice za
rok 2013

Starosta obce předložil zastupitelstvu účetní uzávěrku příspěvkové organizace Zš a MŠ Dolní
Heřmanice za rok 2013. Ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice Mgr. Pavla Kamanová podala
žádost o dokrytí ztráty z minulých let. která vznikla z doplňkové činnosti ( vaření pro
veřejnost). Tato ztráta činí 123257,- Kč.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Dolní Heřmanice za rok 2013 a schválilo dokrytí ztráty z minulých let, která vznikla
z doplňkové činnosti ( vaření pro veřejnost) a činí 123 257,- Kč.

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: O zdržel se: 1

6) Návrh nové smlouvy č. 10525/14/LCD o přijetí investičního úvěru od ČS a.s.

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh nové smlouvy č. 10525114/LCD o přijetí
investičního úvěru od ČS a.s. do výše 12 mil. Kč na financování investice " Kanalizace a
ČOV Dolní Heřmanice", zajištěného budoucími příjmy obce.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo návrh nové smlouvy č. 10525/14/LCD o přijetí
investičního úvěru od ČS a.s. do výše 12 mil. Kč na financování investice" Kanalizace a
ČOV Dolní Heřmanice", zajištěného budoucími příjmy obce.

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdržel se: O

7) Žádost o výměnu bytu v bytovém domě čp. 137

Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost pana Stanislava Jiráka o výměnu bytu č. 8 za byt
č. 10 v bytovém domě čp. 137 v Dolních Heřmanicích.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo výměnu bytu č. 8 za byt č. 10 v bytovém domě čp.
137 za podmínky přihlášení k trv. pobytu všech osob, bydlících v bytě. O tuto výměnu
požádal zastupitelstvo pan Stanislav Jirák, Dolní Heřmanice čp. 137.

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdržel se: O

8) Návrh na přidělení dvou uvolněných bytů v bytovém domě čp. 137

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na přidělení dvou uvolněných bytů v bytovém
domě čp. 137. Jedná se o byt č. 4, o který žádá paní Miluše Hejátková, Dolní Heřmanice čp. 9
a o byt č. 8, o který žádá paní Jitka Chytková, Čechova 13/1668, Velké Meziříčí.



Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo přidělení bytu č. 4 v bytovém domě čp. 137 paní
Miluši Hejátkové, Dolní Heřmanice čp. 9 a přidělení bytu č. 8 v bytovém domě čp. 137
paní Jitce Chytkové, Čechova 13/1668, Velké Meziříčí.

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdržel se: O

9) Návrh pravidel pro vyřazování hmotného majetku obce

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh pravidel pro vyřazování DHM obce.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo návrh pravidel pro vyřazování DHM obce.

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdržel se: O

10) Návrh na zápis do kroniky obce Dolní Heřmaníce za rok 2013

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na zápis do kroniky obce Dolní Heřmanice za rok
2013.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo návrh na zápis do kroniky obce Dolní Heřmanice
za rok 2013.

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdržel se: O

11) Žádost o propachtování obecních pozemků - dle záměru obce č, 1/2014

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádosti o propachtování obecních pozemků dle
záměru obce Č. 1/2014:
- HOD Dolní Heřmanice žádá o propachtování obecních pozemků:
par.č. 1133 - díl A,D,E,F 14490 m2

128 5170m2
129 4721 m2

- pan Miroslav Požár, Dolní Heřmanice čp 1, žádá o propachtování části parcely číslo 1133,
díl B o výměře 1265m2
- pan Stanislav Barták, Dolní Heřmanice čp. 9 žádá o propachtování části parcely Č. 1133, díl
C o výměře 2530 m2
Návrh ceny za propachtování: 1 650,-Kč za 1 ha

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo propachtování pozemků HOD Dolní Heřmanice
- par.č. 1133, díl A,D,E,F - 14490 m2, par.č. 128 - 5170 m2 a par.č. 129 - 4721 m2. Dále
schválilo propachtování části parcely číslo 1133, díl B o výměře 1265m2 panu Miroslavu
Požárovi, Dolní Heřmanice čp.1 a propachtování části parcely č. 1133, díl C o výměře
2530 m2 panu Stanislavu Bartákovi, Dolní Heřmanice čp. 9. Dále schválilo návrh ceny
za propachtování - 1650,-Kč za 1 ha.

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdržel se: O



12) Pronájem pozemků pod garážemi u bytového domu čp. 137 a čp. 11

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pronájmu pozemků pod garážemi u bytového domu čp 137 a
čp.ll

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemků pod garážemi u bytového
domu čp. 137 a čp. 11 za 500,-Kč za rok.o

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdržel se: O

13) Návrh smlouvy č. 1040006003/001

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh smlouvy č. 1040006003/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene - souhlas s umístěním distribučního zařízení - mezi Obcí Dolní
Heřmanice a E.O Distribuce, a.s.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy č. 1040006003/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Dolní Heřmanice a E.ON Distribuce, a.s.

Výsledek hlasování: pro: 9 proti: O zdržel se: O

14) Diskuse

15) Závěr

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a v 19.25 hod. ukončil zasedání zastupitelstva.



, '"SOUHRN USNESENI C. 2/2014

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 1.4.2014
v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

Zastupitelstvo obce

schvaluje

- ověřovatele zápisu paní Ivanu Dočkalovou a pana Ladislava Prudíka
- navržený program zasedání
- účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice za rok
2013 a dokrytí ztráty z minulých let, která vznikla z doplňkové činnosti.
Tato ztráta činí 123 257,- Kč

- návrh nové smlouvy č. 10525/14/LCD o přijetí investičního úvěru od ČS
a.s. do výše 12 mil. Kč na financování investice" Kanalizace a ČOV Dolní
Heřmanice", zajištěného budoucími příjmy obce

- výměnu bytu č.8 za byt č. 10 v bytovém domě čp. 137 za podmínky
přihlášení k trvalému pobytu všech osob, bydlících v bytě. O tuto výměnu
žádá pan Stanislav Jirák, Dolní Heřmanice čp. 137

- přidělení bytu č.4 v bytovém domě čp. 137 paní Miluši Hejátkové, Dolní
Heřmanice čp. 9 a přidělení bytu č. 8 v bytovém domě čp. 137 paní Jitce
Chytkové, Čechova 13/1668, Velké Meziřiči

- návrh pravidel pro vyřazení DHM obce
- návrh na zápis do kroniky obce Dolní Heřmanice za rok 2013
- propachtování pozemků HOD Dolní Heřmanice - par.č. 1133, díl A,D,E,F-
14490 m2, par.č. 128 - 5170 m2 a par. č. 129 - 4721 m2. Dále schválilo
propachtování části parcely č. 1133, díl B o výměře 1265 m2 panu Miroslavu
Požárovi, Dolní Heřmanice čp. 1 a propachtování části parcely č. 1133, díl C
o výměře 2530 m2 panu Stanislavu Bartákovi, Dolní Heřmanice čp. 9. Dále
schválilo návrh ceny za propachtování - 1650,-Kč za 1 ha

- pronájem pozemků pod garážemi u bytového domu čp. 137 a čp. 11 za
500,- Kč za rok

- návrh smlouvy č. 1040006003/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Dolní Heřmanice a E.ON Distribuce, a.s.

Starosta
Místostarosta
Ověřovatelé' zápisu -Ci'~~~--------~-~:~-------~-----~=-~:_--~---~-~----


