
Zápis

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice,
které se konalo 29. listopadu 2011 v zasedací

místnosti obecního domu.

Účast - 9 členů ZO, omluvena - účetní obce

1. Zahájení zasedání a přivítání přítomných - starosta obce
- starosta konstatoval řádné svolání Zastupitelstva obce a dle počtu

přítomných konstatoval, že zasedání je usnášení schopné
- zapisovatelem navrhl místostarostu p. Marii Procházko vou
- ověřovatelé zápisu p. Zbyněk Paták a Ladislav Prudík
- seznámil členy za s tím,že nebyly proti minulému zápisu vzneseny

žádné námitky
- starosta seznámil přítomné s programem jednání dle pozvánky

9pro
2. ČOVa kanalizace Dolní Heřmanice

- starosta seznámil přítomné s výběrovým řízením, které proběhlo
3.11.2011 na obecním úřadě v Dolních Heřmanicích.

- 5 členná hodnotící komise vybrala nejlepší nabídku firmy
SYNER VHS Vysočina a.s. se sídlem v Jihlavě.

- starosta předložil za návrh smlouvy o dílo s dodavatelem stavby
9pro

3. Návrh na přidělení uvolněného bytu č.6 v bytovém domu č.137
dle pořadníku žádostí.

- prvním zájemcem o byt dle vedeného pořadníku pod č.14 -Lukáš David
Radnická 1.Velké Meziříčí - nedoporučen z důvodu žádných příjmů
za hodnotící období 11/2010 -10/2011 8 proti 1 zdržel

- druhým zájemcem o byt dle vedeného pořadníku pod č15 Alena Šafratová
Čechova 1670,Velké Meziříčí - příjmy doloženy 5 pro 4 se zdrželi

4. Rozpočtová opatření za měsíc září ,říjen 2011
- předložila účetní obce 9 pro

5. Organizační přípravy ..společné večeře se spoluobčany"
- společná večeře se bude konat ve čtvrtek 29.12.2011 od 18.00 hod.
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6. Ostatní záležitosti:

- členové za obdrželi kopii "Inspekční zprávy" z provedené inspekční
kontroly, která proběhla na Základní a mateřské škole v Dolních
Heřmanicích dne 2. a 3. listopadu 2011.

- p. Krištofová seznámila za s instalací vytápění lavic v kostele
v Tasově, s možností příspěvku všech obcí v působnosti Tasovské
farnosti.

7. Diskuse, závěr

ověřovatelé .......~~~ .

? /..........lv;.c::l .
starosta obce: ~~................................. ~ .


