
ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 13.11.2013
v 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena Martincová, Luboš
Mucha, Marie Procházková, Ladislav Prudík
Jana Flajšmanová - účetní obce

Omluveni: Zbyněk Paták, Miloslav Tichý

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice provedl starosta Josef Prudík, který
přivítal přítomné a konstatoval, že konání zastupitelstva bylo řádně svoláno, že je přítomno 7
členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2) Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

Zapisovatelkou byla určena: Marie Procházková
Ověřovateli zápisu byly navrženy: Marie Krištofová a Mgr. Irena Martincová

Usnesení: Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice volí ověřovateli zápisu paní Marii
Krištofovou a Mgr. Irenu Martincovou

Výsledek hlasování: pro: 7 proti: O zdržel se: O

3) Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva

Kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 12.9.2013 bylo konstatováno,
že nebyly uloženy žádné úkoly.

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 zastupitelstva
4. Schválení programu zasedání
5. Výstavba kanalizace a ČOV Dolní Heřmanice - informace
6. Rozpočtová opatření č.7 a č.8
7. Návrh na přípravu publikace ke srazu rodáků 2015
8. Informace o přidělené dotaci - 6. roč. Heřmanické dechovky 2014
9. Návrh podání žádosti o dotaci - skládka bioodpadu + provozní technika
10. Ostatní záležitosti
11. Diskuse



12. Závěr

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva

Výsledek hlasování: pro: 7 proti: O zdržel se: O

5) Výstavba kanalizace a ČOV Dolní Heřmanice

Starosta obce informoval zastupitelstvo o průběhu výstavby kanalizace a ČOV.

6) Rozpočtová opatření

Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č.5 ke dni 31.7.2013, č.6 ke dni
31.8.2013, č.7 ke dni 30.9.2013 a č. 8 ke dni 31.10.2013 + příloha JI Rozpočtová opatření-
dosavadní změny v rozpočtu 2013

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 5 ke dni 31.7.2013, č.6 ke
dni 31.8.2013, č.7 ke dni 30.9.2013 a č.8 ke dni 31.10.2013 - příloha" Rozpočtová opatření
- dosavadní změny v rozpočtu 2013"

Výsledek hlasování: pro: 7 proti: O zdržel se: O

7) Návrh na přípravu publikace ke srazu rodáků 2015

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na přípravu publikace ke srazu rodáků, který se
bude konat v roce 2015. Zastupitelstvo se dohodlo, že bude stanovena komise, která tuto
publikaci připraví.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo návrh na přípravu publikace ke srazu rodáků, který
se bude konat v roce 2015

Výsledek hlasování: pro: 7 proti: O zdržel se: O

8) Informace o přidělené dotaci - 6. roč. Heřmanické dechovky 2014

Starosta obce informoval zastupitelstvo o přidělené dotaci na pořádání 6. ročníku
Heřmanické dechovky v roce 2014. Tato dotace je z prostředků EU.

9) Návrh podání žádosti o dotaci - skládka bioodpadu + provozní technika

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s možností podání žádosti o dotaci na skládku
bioodpadu a provozní techniky. Jedná se o skládku sloužící pro místní občany.

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje návrh podání žádosti o dotaci na skládku
bioodpadu a provozní techniky

Výsledek hlasování: pro: 7 proti: O zdržel se: O



10) Ostatní záležitosti

Starosta obce informoval zastupitelstvo o uložení optických kabelů na trase Tasov-
Kamenná přes místní část Oslavu

11) Diskuse

Paní Dočkalová - návrh na zařazení rychlostních radarů při vjezdu do obce do rozpočtu
na rok 2014

Paní Martincová - návrh na instalaci zrdcadla - výjezd od domu čp. 105
Paní Dočkalová seznámila zastupitelstvo s pravidly pro vyřazování hmotného majetku obce

12) Závěr

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a v 19,50 hod. ukončil zasedání zastupitelstva.



SOUHRN USNESENí č. 6/2013

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 13.11.2013
v 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

Zastupitelstvo obce
I. bere na vědomí

- informaci o průběhu výstavby kanalizace a ČOV Dolní Heřmanice
- informaci o přidělené dotaci na pořádání 6. roč. Heřmanické dechovky
- informaci o uložení optických kabelů na trase Tasov - Kamenná přes Oslavu

II. s c h val u j e

- ověřovatele zápisu paní Marii Krištofovou a Mgr. Irenu Martincovou
- navržený program zasedání
- rozpočtová opatření č.5 ke dni 31.7.2013, č.6 ke dni 31.8.2013, č.7 ke dni
30.9.2013 a Č. 8 ke dni 31.10.2013 + příloha "Rozpočtová opatření -
dosavadní změny v rozpočtu 2013"

- návrh na přípravu publikace ke srazu rodáků, který se bude konat v roce
2015

- návrh na podání žádosti o dotaci na skládku bioodpadu a provozní techniky

Starosta

M ístosta rosta
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Ověřovatelé zápisu


