
ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne
30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

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

Nepřítomen: Milan Tichý
2 občané

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 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2) Volba ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou byla určena: Marie Procházková
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Luboš Mucha, Ladislav Prudík

Usnesení: zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu pana Luboše Muchu a
pana Ladislava Prudíka

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

3) Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva

Kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 31.7.2014 bylo
konstatováno, že nebyly uloženy žádné úkoly.

4) Schválení programu zasedání zastupitelstva

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. Projednání nájemní smlouvy č. 9414003487/181653
6. Projednání záměru obce Dolní Heřmanice č.2/2014
7. Rozpočtová opatření č.4 a č.5/2014
8. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu dohodou
9. Přidělení uvolněných bytů č.2 a č. 11
10. Projednání protokolu o posouzení a hodnocení nabídek na projekt .Nakládání

s BRO v Dolních Heřmanicích"
11. Žádost o finanční příspěvek - Domácí hospic Vysočina, o.p.s.



12. Oznámení ředitelky ZŠ o výsledku šetření Policie ČR č.j. 104/2014
13. Ostatní záležitosti
14. Diskuse
15. Závěr.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva

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

5) Projednání nájemní smlouvy č. 9414003487/181653

Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání nájemní smlouvu č.
9414003487/181653. Jedná se o nájem plynárenského zařízení - nájemce RWE
GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem.

Usnesení: zastupitelstvo obce neschválilo nájemní smlouvu na pronájem
plynárenského zařízení a ponechalo na rozhodnutí nově zvolenému
zastu pitelstvu.

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

6) Projednání záměru obce Dolní Heřmanice č. 2/2014

Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání záměr obce Dolní Heřmanice
č. 2/2014 - darování obecních pozemků pod krajskou komunikací Kraji Vysočina.
Záměr byl zveřejněn dne 12.8.2014.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo záměr obce Dolní Heřmanice č.2/2014
- darování obecních pozemků pod krajskou komunikací Kraji Vysočina.

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

7) Rozpočtová opatření č.4 ač. 5/2014 ke dni 31.8.2014

Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č.4 a č.5/2014 ke dni
31.8.2014.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č.4 a č.5/2014 ke
dni 31.8.2014

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

8) Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu dohodou ke dni
30.9.2014

Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost o ukončení nájemní smlouvy na
pronájem bytu dohodou. O ukončení nájemní smlouvy žádá paní Lenka Babáková,
Dolní Heřmanice 137.



Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy na
pronájem bytu č.2 v bytovém domě v Dolních Heřmanicích č. 137, o které žádá
paní Lenka Babáková, Dolní Heřmanice 137.

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

9) Přidělení volných bytů

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na přidělení dvou uvolněných bytů
v bytovém domě č. 137 v Dolních Heřmanicích - dle pořadníku.

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s přidělením bytu č.2 v bytovém domě
v Dolních Heřmanicích čp.137 paní Silvii Sližové, Kadolec čp.43 a bytu č.11
sl. Martině Malcové, Dolní Heřmanice čp.115.

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

10) Projednání protokolu o posouzení a hodnocení nabídek na projekt
"Nakládání s BRO v Dolních Heřmanicích"

Starosta obce předložil k projednání protokol o posouzení a hodnocení nabídek na
projekt .Nakládání s BRO v Dolních Heřmanicích".

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele projektu "Nakládání s BRO
v Dolních Heřmanicích" dle výběrového řízení konaného dne 22.9. 2014 firmu
P&L spol. s.r.o., Biskupice 206.

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

11) Žádost o finanční příspěvek - Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost o finanční příspěvek pro Domácí hospic
Vysočina, o.p.s., Žďárská 612, Nové Město na Moravě, v souvislosti s plánovaným
otevřením nového pracoviště ve Velkém Meziříčí, které bude poskytovat domácí
hospicovou péči. Starosta obce navrhl výši příspěvku 5 OOOKč.

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 5 OOOKčpro Domácí hospic
Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě.

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

12) Oznámení ředitelky ZŠ o výsledku šetření policie ČR č.j. 104/2014

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem šetření Policie České republiky,
které obdržela ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Dolních Heřmanicích.
Jedná se o rozhodnutí o odložení trestní věci podezření ze spáchání přečinu
porušení povinnosti při správě cizího majetku podle paragrafu 220 odst. 1 trestního
zákoníku, kterého se měl dopustit podezřelý neznámý pachatel.
Členka zastupitelstva paní Ivana Dočkalová vznesla námitku ohledně předávání
informací mezi ZŠ a obcí.



13) Ostatní záležitosti

14) Diskuze

Paní Ivana Dočkalová - důvod ukončení fotbalu mužů v Dolních Heřmanicích.

15) Závěr

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a v 19:15 ukončil zasedání
zastupitelstva.



SOUHRN USNESENí Č. 5/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9. 2014 v 18:00
hodin v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

- rozhodnutí Policie České republiky kraje Vysočina o odložení trestní věci podezření
ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle paragrafu
220 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit podezřelý neznámý pachatel

s ch val u j e

- ověřovatele zápisu pana Luboše Muchu a pana Ladislava Prudíka
- navržený program zasedání
- záměr obce Dolní Heřmanice č.2/2014 - darování obecních pozemků pod krajskou
komunikací Kraji Vysočina

- rozpočtová opatření č.4 a č.5/2014 ke dni 31.8.2014
- ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č.2 v bytovém domě v Dolních
Heřmanicích čp.137, o které žádá paní Lenka Babáková, Dolní Heřmanice 137

- přidělení bytu č.2 v bytovém domě v Dolních Heřmanicích paní Silvii Sližové,
Kadolec čp.43 a bytu č.11 sl. Martině Malcové, Dolní Heřmanice čp.115

- dodavatele projektu .Nakládání s BRO v Dolních Heřmanicích" dle výběrového
řízení konaného dne 22.9.2014 firmu P&L spol. s.r.o., Biskupice 206

- příspěvek 5 OOOKčpro Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě

nes ch val u j e

- nájemní smlouvu na pronájem plynárenského zařízení a ponechává na rozhodnutí
nově zvolenému zastupitelstvu

Starosta

Místostarosta

Ověřovatelé zápisu


