Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice,
které se konalo 25. ledna 2012 v zasedací místnosti
obecního domu.
Účast - 9 členů

za,

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 místostarostku p. Marii Procházkovou
- ověřovatelé zápisu p.Marie Krištofová, p. Luboš Mucha
- seznámil členy ZO s tím,že nebyly proti minulému zápisu vzneseny žádné
námitky
- starosta seznámil přítomné s programem jednání dle pozvánky
9 pro
2. Návrh rozpočtu na rok 2012
- viz příloha návrh rozpočtu na rok 2012
- starosta seznámil přítomné s investicemi na rok 2012, které jsou
zapracovány v nárhu rozpočtu
9 pro
3. Návrh na odpočet nákladů z nájmu hostince za rok 2011
Podané návrhy:
1. návrh na odpočet nákladů na provoz satelitu OlG I za poslední 4 roky
2.návrh na odpočet nákladů na provoz satelitu OIGI jen za rok 2011
3.návrh na žádný odpočet
Zastupitelstvo obce schválilo návrh č.2
5 pro 2 zdrž. 2 proti

4. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni.
- jedná se o smlouvu s firmou E-ON - zajíštění výstavny el.sítí k 13 st.par.
v lokalitě plánované výstavby směrem k Velkému Meziříčí.
- viz příloha návrh smlouvy
9 pro

-2 5. Postoupení anonymní stížnosti
- Krajský úřad kraje Vysočina ,odbor školství - předal obci anonymní stížnost
na pracovní činnost ředitelky Základní školy v Dolních Heřmanicích.
- po proběhlé diskusi se za nehodlá dále anonymem zabývat.
6. Rozhodnutí Zastupitelstva obce ve věci porušení nájemní smlouvy
na pronajatý byt.
- dluh na nájemném za rok 2011 - Zadražil, Tichá bytč.2,bytový dům č.1 04
- Zastupitelstvo stanovilo poslední termín úhrady dlužného nájemného za
rok 2011 do 15.2.2012. Při neuhrazení uvolnit byt pro dalšího zájemce.
9 pro

7. Diskuse,

závěr

ověřovatelé
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