ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne
18.6.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních
Heřmanicích.
Přítomni:

Josef Prudík, Marie Krištofová, Mgr. Irena Martincová, Zbyněk Paták,
Marie Procházková, Ladislav Prudík, Miloslav Tichý
Jana Flajšmanová - účetní obce
Omluveni: Ivana Dočkalová, Luboš Mucha
Byl přítomen 1 občan
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 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2) Volba ověřovatelů zápisu
Zapisovatelkou byla určena: Marie Procházková
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Irena Martincová, Milan Tichý
Usnesení: zastupitelstvo
p. Milana Tichého

obce volí ověřovateli zápisu Mgr. Irenu Martincovou a

Výsledek hlasování: pro: 7

proti: O

zdržel se: O

3) Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
Kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva
konstatováno, že nebyly uloženy žádné úkoly.

konaného

dne

1.4.2014

bylo

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. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Heřmanice
za rok 2013
6. Projednání závěrečného účtu obce Dolní Heřmanice za rok 2013
7. Rozpočtová opatření do 31.5.2014
8. Kanalizace, ČOV - informace starosty
9. Žádost firmy SYNER VHS o dofinancování víceprací - komunikace
1O.Seznámení s projektem pro snížení rychlosti vozidel projíždějících obcí
11.0statní záležitosti

12. Diskuse
13. Závěr
Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování:

pro: 7

proti: O

zdržel se: O

5) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní
Heřmanice za rok 2013
Starosta obce seznámil
zastupitelstvo se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Dolní Heřmanice za rok 2013. Při přezkoumání hospodaření obce
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo zprávu o výsledku hospodaření obce
Dolní Heřmanice za rok 2013
Výsledek hlasování:

pro: 7

proti: O

zdržel se: O

6) Projednání závěrečného účtu obce Dolní Heřmanice za rok 2013
Starosta obce předložil zastupitelstvu
Dolní Heřmanice za rok 2013.
Usnesení: zastupitelstvo
Heřmanice za rok 2013.
Výsledek hlasování:

ke schválení závěrku a závěrečný účet obce

obce schválilo závěrku a závěrečný účet obce Dolní

pro: 7

proti: O

zdržel se: O

7) Rozpočtová opatření č.1 a č.2
Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č.1 ke dni 30.4.2014 ze
dne 30.4.2014 a rozpočtové opatření č.2 ke dni 31.5.2014 ze dne 31.5.2014
Usnesení: zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.1 ke dni 30.4.2014 ze
dne 30.4.2014 a rozpočtové opatření č.2 ke dni 31.5.2014 ze dne 31.5.2014.
Výsledek hlasování:
8) Kanalizace,

pro: 7

proti: O

zdržel se: O

čav

Starosta obce informoval zastupitelstvo
o dokončovacích
pracích na stavbě
"Kanalizace a ČOV". Kolaudace této stavby je vyhlášena na 1.7.2014. Je připojeno
95 domácností. Je třeba dokončit místní komunikace. 8000 m2 komunikace po
kanalizační síti bude hradit dodavatel stavby firma SYNER VHS. Opravu 3000 m2,
které nejsou součástí stavby, navrhuje starosta provést současně, aby oprava
místních komunikací byla kompletní.
Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo dofinancování opravy 3 000 m2 místní
komunikace, která není součástí stavby" Kanalizace a

cov:

Výsledek hlasování:

pro: 6

proti: O

zdržel se: 1

9) Žádost firmy SYNER VHS o dofinancování víceprací
Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost firmy SYNER VHS o spoluúčast na
dofinancování víceprací na krajských a místních komunikacích, které byly způsobeny
celoplošnou opravou. Firma žádá o spolufinancování
poloviny celkové částky
1 500 000,- Kč, což je 750 000,- Kč. Jelikož se jedná o vyšší částku, která není
zahrnuta do rozpočtu na rok 2014,
navrhl starosta obce doporučit novému
zastupitelstvu, aby byla tato částka zahrnuta do rozpočtu na rok 2015.
Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo návrh starosty obce doporučit novému
zastupitelstvu, aby do rozpočtu na rok 2015 zahrnulo částku 750 OOO,-Kčna
spolufinancování víceprací na krajských a místních komunikacích, které byly
způsobeny celoplošnou opravou. O tuto částku žádá firma SYNER VHS.
Výsledek hlasování:

pro: 6

zdržel se: 1

proti: O

10) Seznámení s projektem pro snížení rychlosti vozidel projíždějících obcí
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s projektem
projíždějících obcí - přechody, rychlostní radary.

pro snížení

rychlosti

vozidel

Usnesení: zastupitelstvo obce neschválilo instalaci rychlostních radarů. Tato
instalace bude odložena a finanční prostředky budou použity na opravu
místních komunikací.
Výsledek hlasování:

pro: 1

proti: 4

zdržel se: 2

11. Ostatní záležitosti
Mgr. Irena Martincová, předsedkyně finanční komise, seznámila
s výsledkem kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice.

zastupitelstvo

12. Diskuse
13. Závěr
Starosta obce poděkoval
zastupitelstva.

přítomným

za účast a ve 20,30 hod. ukončil zasedání

SOUHRN USNESENí Č.3/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 18.6.2014 v 19.00
hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.
Zastupitelstvo obce
bere

na

vědomí

- zprávu o výsledku kontroly hospodaření

ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice

schvaluje
-

ověřovatele zápisu Mgr. Irenu Martincovou a pana Miloslava Tichého
navržený program zasedání
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Heřmanice za rok 2013
závěrku a závěrečný účet obce Dolní Heřmanice za rok 2013
rozpočtové opatření č.1 ke dni 30.4.2014 ze dne 30.4.2014 a rozpočtové opatření Č.
2 ke dni 31.5.2014 ze dne 31.5.2014
- dofinancování opravy 3 000 m2 místní komunikace, která není součástí stavby" Kanalizace a
- návrh starosty obce doporučit novému zastupitelstvu, aby do rozpočtu na rok 2015
zahrnulo částku 750 OOO,-Kčna spolufinancování víceprací na krajských a místních
komunikacích, které byly způsobeny jejich celoplošnou opravou.
tuto částku žádá
firma SYNER VHS

cov:

a

neschvaluje
- instalaci rychlostních radarů. Tato instalace bude odložena a finanční prostředky
budou použity na opravu místních komunikací
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