zÁ P I S
Ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice, které se
konalo v úterý 14. prosince 2010
od 18.00 hod v zasedací místnosti obecního domu
Počet přítomných

: 9 členů ZO, účetní obce

1. Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání dle
pozvánky
- návrh ověřovatelů zápisu - p. Procházková, p. Martincová
- návrh zapisovatele zápisu - Jana Flajšmanová

9 pro
2. Návrh na úpravu obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
- 1/2010 vyhláška o místním poplatku za užívání veřej. prostranství
- sazby viz vyhláška ,na vyhrazených obecních pozemcích viz příloha
vyhlášky

- 2/2010 vyhláška o místním poplatku ze psů
- odsouhlasen poplatek 100 Kč za každého psa
- 3/2010 vyhláška o místním poplatků za provoz systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů
- trvale bydlící občané odsouhlasen stávající poplatek 350,-Kč
- majitelé chat a chalup k rekreačním účelů - poplatek 500,-Kč

9 pro
3. Seznámení s rozpracovanými projekty a návrhem investic na
rok 2011
- viz příloha zápisu č.1
- návrh doplněn o rekonstrukci kurtů -umělý povrch a výstavba WC -sklepní
prostory MŠ pro přírodní parket.

4. Seznámení s návrhem kulturních a společenských akcí na
na rok 2011
- přednesla předsedkyně kulturní komise - viz příloha zápisu č.2
- návrh byl doplněn o plánované akce hasičů.

5. Seznámení s plánem rozvoje obce na čtyřleté období 2011 -2014
- viz příloha zápisu č.3

-2 6. Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu v
bytovém č.1 domu Č. 137
- David Prudík - neplnění podmínek nájemní smlouvy, neplacení nájemného.
- byl podán návrh na přidělení bytu prvnímu v pořadí v seznamu žadatelů
o byt p. Martinu Šmídovi, Poštovní 20, Velké Meziříčí
9 pro

7. Rozpočtová opatření
- přednesla účetní obce, viz příloha zápisu Č. 4
- návrh - od roku 2011 rozpočtová opatření do výše 10.000,- Kč stačí
odsouhlasit předsedkyní Finančního výboru
9 pro

8. Návrh na rozpočtové provizorium obce na počátek roku 2011
- do doby schválení rozpočtu na rok 2011 se nebudou čerpat žádné
investiční prostředky, provozní výdaje budou ve výši minulého roku.

9 pro
9. Ostatní záležitosti, diskuse
- SDH podal písemný návrh investic po hasiče do rozpočtu na rok 2011
- návrh investic pro ZŠ na rok 2011 - bude projednám s ředitelkou ZŠ

»:

Starosta obce

Ověřovatelé zápisu :
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