
ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne
31.7.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena Martincová,
Zbyněk Paták, Marie Procházková, Ladislav Prudík, Miloslav Tichý
Jana Flajšmanová - účetní obce

Omluven: Luboš Mucha

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 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2) Volba ověřovatelů zápisu

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

Usnesení: zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu paní Marii Krištofovou a
pana Zbyňka Patáka

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: O zdržel se: O

3) Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva

Kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 18.6.2014 bylo
konstatováno, že nebyly uloženy žádné úkoly.

4) Schválení programu zasedání zastupitelstva

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 zastupitelstva
5. Organizační příprava" 6. roč. Heřmanické dechovky"
6. Organizační příprava" Srazu Heřmaňáků a Oslaváků u prasete"
7. Rozpočtová opatření č. 3/2014
8. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu dohodou ke dni 31.7.2014-

- Petr Novotný a Martina Dvořáková, Dolní Heřmanice čp. 137, byt č. 12
9. Žádost o výměnu bytu č. 11 za byt č. 12 - Miroslav Novotný, Dolní Heřmanice čp.

137
10. Žádost nájemce hostince o odpočet z nájemného za provedení trvalé investice
11. Ostatní záležitosti
12. Diskuse



13. Závěr

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: O zdržel se: O

5) Organizační příprava" 6. roč. Heřmanické dechovky"

Zastupitelstvo se dohodlo na organizaci" 6. roč. Heřmanické dechovky"

6) Organizační příprava" Srazu Heřmaňáků a Oslaváků u prasete"

Zastupitelstvo se dohodlo na organizaci" Srazu Heřmaňáků a Oslaváků u prasete".

7) Rozpočtová opatření č. 3/2014

Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 3/2014 ke dni
31.7.2014.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 3/2014 ke dni
31.7.2014

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: O zdržel se: O

8) Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu dohodou ke dni
31.7.2014 - Petr Novotný a Martina Dvořáková, Dolní Heřmanice čp. 137, byt
č. 12

Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost Petra Novotného a Martiny Dvořákové
o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 12 v bytovém domě v Dolních
Heřmanicích čp. 137 a to dohodou ke dni 31.7.2014.

Usnesení: zastupitelstvo obce neschválilo ukončení nájemní smlouvy na
pronájem bytu č. 12 v bytovém domě v Dolních Heřmanicích čp. 137 dohodou
ke dni 31.7.2014 (nájemce Petr Novotný a Martina Dvořáková) a to z důvodu
nezájmu žadatelů o byt, kteří jsou v pořadníku. Smlouva bude ukončena po
tříměsíční výpovědní lhůtě. Pokud bude o tento byt zájem, smlouva bude
ukončena dohodou.

Výsledek hlasování: pro: O proti: 8 zdržel se: O

9) Žádost o výměnu bytu č.11 za byt č.12 v bytovém domě v Dolních
Heřmanicích čp. 137 - Miroslav Novotný, Dolní Heřmanice čp.137

Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost o výměnu bytu č. 11 za byt č. 12
v bytovém domě v Dolních Heřmanicích čp. 137, kterou podal pan Miroslav Novotný,
Dolní Heřmanice čp. 137.



Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo výměnu bytu č.11 za byt č. 12
v bytovém domě v Dolních Heřmanicích čp.137. O tuto výměnu požádal
Miroslav Novotný, Dolní Heřmanice čp. 137.

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: O zdržel se: O

10) Žádost nájemce hostince o odpočet z nájemného za provedení trvalé
investice - montáž výškové stěny a barového pultu.

Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost nájemce hostince o odpočet
z nájemného za provedení trvalé investice ( montáž výškové stěny a barového pultu)
v ceně 11 300,- Kč.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo odpočet z nájemného za provedení
trvalé investice v ceně 11 300,- Kč - montáž výškové stěny a barového pultu. O
odpočet z nájemného požádal nájemce hostince.

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: O zdržel se: O

11) Ostatní záležitosti

Starosta obce informoval zastupitelstvo o přidělené dotaci na akci " Nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady v Dolních Heřmanicích". Celkové náklady činí
2 153 OOO,-Kč, přidělená dotace je ve výši 1 937 OOO,-Kč,což je 90%.

Starosta obce požádal zastupitelstvo o schválení změny rozpočtu z důvodu
dofinancování oprav místních komunikací.

Usnesení: zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu z důvodu
dofinancování oprav místních komunikací.

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: O zdržel se: O

12) Diskuse

13) Závěr

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20,10 hod. ukončil zasedání
zastupitelstva.



SOUHRN USNESENí Č. 4/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 31.7.2014 v 19.00
hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

- informaci o přidělené dotaci na akci .Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
v Dolních Heřmanicích"

schvaluje

- ověřovatele zápisu paní Marii Krištofovou a pana Zbyňka Patáka
- navržený program zasedání
- rozpočtová opatření č. 3/2014 ke dni 31.7.2014
- výměnu bytu č. 11 za byt č.12 v bytovém domě v Dolních Heřmanicích čp. 137,

o kterou požádal pan Miroslav Novotný, Dolní Heřmanice čp. 137
- odpočet z nájemného za provedení trvalé investice v ceně 11 300,- Kč - montáž
výškové stěny a barového pultu. O odpočet z nájemného požádal nájemce hostince

- změnu rozpočtu z důvodu dofinancování oprav místních komunikací

neschvaluje

- ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 12 v bytovém domě v Dolních
Heřmanicích čp. 137 dohodou ke dni 31.7.2014 ( nájemce pan Petr Novotný a
sl. Martina Dvořáková) a to z důvodu nezájmu žadatelů o byt, kteří jsou v pořadníku.
Smlouva bude ukončena po tříměsíční výpovědní lhůtě. Pokud bude o tento byt
zájem, bude ukončena dohodou

Místostarosta

Starosta

Ověřovatelé zápisu


