
ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 5.2.2014
v 18,00 hod. 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, Miloslav Tichý

Omluvena: Jana Flajšmanová - účetní obce
Byli přítomni 4 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
9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je unášeníschopné.

2) Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

Zapisovatelkou byla určena: Marie Procházková
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Luboš Mucha a Zbyněk Paták

Usnesení: zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu pana Luboše Muchu a pana Zbyňka
Patáka.

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

3) Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva

Kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 28.12.2013 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. Návrh na směnu pozemků
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2014
7. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2016
8. Návrh na zrušení nájemní smlouvy na pronájem bytu Č. 7 v bytovém domě čp. 137
9. Návrh na přidělení uvolněného bytu Č. 7 v bytovém domě čp. 137
10. Ostatní záležitosti
11. Diskuse



12. Závěr

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva

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

5) Návrh na směnu pozemků

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na směnu pozemků, o kterou žádá pan Vlastimil
Vaverka, Vrchovecká 181, Velké Meziříčí a Stanislava Hana Rausovi, Družstevní 44, Velké
Meziříčí. Tato směna se týká pozemku p.č. 1039( 536 m2) - majitel obec Dolní Heřmanice a
pozemku p.č. 1002/6 (749 m2) - majitel pan Vaverka a manželé Rausovi, Velké Meziříčí. Pan
Vaverka, který byl na zasedání zastupitelstva přítomen, se zavázal, že novou cestu zpevní.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo směnu pozemku p.č. 1039 ( 536m2) - majitel obec
Dolní Heřmanice a pozemku p.č. 1002/6 ( 749m2) - majitel Vlastimil Vaverka, Vrchovecká
181, Velké Meziříčí a Stanislava Hana Rausovi, Družstevní 44, Velké Meziříčí.

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

6) Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu obce na rok 2014. Rozpočet je
vyrovnaný: příjmy ... 8401000,- Kč, výdaje ... 8 401 000,- Kč.
Starosta obce dále informoval zastupitelstvo o nepřidělení druhé části dotace z ministerstva
zemědělství, o rozhodnutí min. zemědělství o prodloužení termínu dokončení stavby a
dofinancování stavby. Dále informovalo podání žádosti o příspěvek na dofinancování stavby
na Kraj Vysočina.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2014.

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

7) Návrh rozpočtového výhledu do roku 2016

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového výhledu do roku 2016.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtového výhledu obce do roku 2016

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

8) Návrh na zrušení nájemní smlouvy na pronájem bytu č.7 v bytovém domě čp. 137

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na zrušení nájemní smlouvy na pronájem bytu
č.7 v bytovém domě čp. 137 ( nájemník pan Petr Šotner) pro neplnění této nájemní smlouvy.
Panu Šotnerovi bylo poskytnuto náhradní ubytování v obecním domě. Na příštím zasedání



starosta obce předloží návrh nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v obecním
domě.

9) Návrh na přidělení uvolněného bytu č.7 v bytovém domě čp. 137

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na přidělení uvolněného bytu č.7 v bytovém
domě čp. 137 paní Lucii Němečkové. Paní Němečková do konce února sdělí, zda nevyužije
jiné možnosti ubytování. V případě, že nebude mít o byt zájem, bude přidělen dalšímu
zájemci v pořadníku žádostí o byt a tím je pan Milan Zezula, Dolní Heřmanice čp. 34.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo návrh na přidělení uvolněného bytu č. 7 v bytovém
domě čp. 137 paní Lucii Němečkové.

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

10) Ostatní záležitosti

- paní Ivana Dočkalová, předsedkyně kontrolní komise, předložila zastupitelstvu návrh na
vyřazení DHM na základě protokolu č.l/2014

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo návrh na vyřazení DHM na základě protokolu
č.1/2014.

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

- pan Ladislav Prudík - dotaz na údržbu chodníků a cest při náledí - zajistí starosta obce
- paní Marie Krištofová seznámila zastupitelstvo s výsledkemTříkrálové sbírky.

11) Diskuse
- pan Miroslav Požár - dotaz na záměr obce s částí pozemku Č. 1133. Tento záměr zveřejní

starosta obce na příštím zasedání zastupitelstva
- pan Milan Kaštan - dotaz na zakázku výroby okna a dveří v hasičce a na znečistěnou požární

nádrž kanalizací

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



SOUHRN USNESENí Č. 1/2014

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 5.2.2014
v 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

Zastupitelstvo obce
I. bere na vědomí

- návrh na zrušení nájemní smlouvy na pronájem bytu č.7 v bytovém domě
čp.137 pro její neplnění

II. s c h val u j e

- ověřovatele zápisu pana Luboše Muchu a pana Zbyňka Patáka
- navržený program zasedání
- směnu pozemku p.č. 1039 (536m2) - majitel obec Dolní Heřmanice a
pozemku p.č.l002/6 (749m2) - majitel Vlastimil Vaverka, Vrchovecká 181,
Velké Meziříčí a Stanislava Hana Rausovi, Družstevní 44, Velké Meziříčí

- návrh rozpočtu obce na rok 2014
- návrh rozpočtového výhledu do roku 2016
- návrh na přidělení uvolněného bytu č. 7 v bytovém domě čp. 137 paní
Lucii Němečkové. V případě, že nebude mít o byt zájem, bude přidělen
dalšímu zájemci v pořadníku žádosti o byt a tím je pan Milan Zezula, Dolní
Heřmanice čp. 34

- návrh předsedkyně kontrolní komise paní Dočkalové na vyřazení DHM na
základě protokolu č.l/2014
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