ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 28.12.2013
v 18,00 hod. v sále obecního domu v Dolních Heřmanicích.
Přítomni:

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

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: Ladislav Prudík a Miloslav Tichý
Usnesení: zastupitelstvo
Tichého.
Výsledek hlasování:

obce volí ověřovateli

pro: 9

zápisu pana Ladislava Prudíka a pana Milana

proti: O

zdržel se: O

3) Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
Kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva
nebyly uloženy žádné úkoly.

konaného dne 13.11.2013 bylo konstatováno,

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 zastupitelstva
5. Zhodnocení roku 2013
6. Rozpočtová opatření č.9 za listopad 2013 a č. 10 za prosinec 2013
7. Návrh na rozpočtové provizorium - do schválení rozpočtu na rok 2014
8. Žádosti o odkoupení bytů v bytovém domě čp. 104
9. Výhled na rok 2014
10. Diskuse
l1.Společná večeře se spoluobčany
12.Závěr

že

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: O

zdržel se: O

5) Zhodnocení roku 2013
Starosta obce zhodnotil hospodaření obce v roce 2013. Práci kulturní komise zhodnotila
předsedkyně paní Marie Krištofová. Za kronikářský výbor vystoupila paní Dagmar Pavlíčková.

její

6) Rozpočtová opatření za listopad a prosinec 2013
Starosta obce předložil zastupitelstvu

rozpočtová opatření č.9 a č.l0.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: O

Č.

9a

Č.

10.
zdržel se: O

7) Návrh na rozpočtové provizorium - do schválení rozpočtu na rok 2014
Starosta obce podal návrh na rozpočtové provizorium. Do doby schválení rozpočtu na rok 2014 se
nebudou čerpat žádné investiční prostředky a běžné výdaje budou ve výši roku 2013.
Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium - do doby schválení rozpočtu na
rok 2014.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: O

zdržel se: O

8) Žádosti o odkoupení bytů v bytovém domě čp. 104 - dle záměru obce ze dne 3.5.2013
Starosta obce předložil zastupitelstvu žádosti o odkoupení bytů v bytovém domě čp. 104- byt č.l- cena 729 707,-Kč - žádost podali Michaela a Leoš Kadlecovi, Dolní Heřmanice 137
- byt č.2 - cena 709 180,-Kč - žádost podali Jaroslava a Metoděj Dobiášovi, Dolní Heřmanice 137.
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje prodej bytů v bytovém domě čp. 104 dle záměru obce ze
dne 3.5.2013 - byt Č. 1 manželům Kadlecovým, Dolní Heřmanice 137 - cena 729 707,- Kč
byt Č. 2 manželům Dobiášovým, Dolní Heřmanice 137 - cena 709 180,- Kč
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: O

zdržel se: O

9) Výhled na rok 2014
Starosta obce seznámil přítomné s plánovanými investičními akcemi v roce 2014.
10) Diskuse
Paní Irena Malcová - dotaz na možnost doškolování řidičů.
Pan Miloslav Tichý - dotaz na možnost zasílání hlášení obce na e-mailové dresy občanů.

Pan Pavel Požár - dotaz na cenu odvozu komunálního odpadu
Pan Jiří Mikulášek - dotaz na povinnost firmy SYNERopravovat silnice po kanalizaci.
Pan Stanislav Zezula - návrh na zpomalovací semafory a dotaz na okružní křižovatku.
Pan Mi/an Kaštan - dotaz na okružní křižovatku.
11) Společná večeře se spoluobčany

12) Závěr

SOUHRN USNESENí

č. 7/2013

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 28.12.2013 v 18,00
hod. v sále obecního domu v Dolních Heřmanicích.
Zastupitelstvo obce
I. bere na vědomí
- zhodnocení roku 2013
- informaci o plánovaných investičních akcích v roce 2014
II. s c h val u j e
- ověřovatele zápisu pana Ladislava Prudíka a pana Miloslava Tichého
- navržený program zasedání
- rozpočtová opatření č. 9 a č. 10
- rozpočtové provizorium - do doby schválení rozpočtu na rok 2014
- prodej bytů č.l manželům Kadlecovým, Dolní Heřmanice 137
č.2 manželům Dobiášovým, Dolní Heřmanice 137

Starosta
M ístosta rosta
Ověřovatelé zápisu

