
USNESENÍ
Z 1.veřejného zasedání ZO Heřmanov konaného dne 13.3.2014

Zastupitelstvo obce Heřmanov

l.bere na vědomí:
a)zprávu člena kontrolního výboru pana Martina Šrámka
b)zprávu o činnosti Obecního úřadu Heřmanov od 20.12.2013 do 13.3.2014
c)rezignaci pana Michala Košiny a doplnění o nového zastupitele obce Heřmanov paní Evou
Michálkovou
d)komentář ke změnám, provedeným v předloženém návrhu ÚP proti schváleným pokynům bez
dalších připomínek
e)požadavky doplněné do ÚP ,,Doplnění vyhodnocení" bez dalších připomínek

2.schvaluje:
a)návrhovou komisi ve složení: pan Vepřek Martin a pan Rudolf Tomáš
b)ověřovatele zápisu: pana Váňu Josefa a paní Švandrlíkovou Gabrielu
c)navržený program
d)rozpočtové opatření Č.1/2014, bude nedílnou součástí zápisu
e)výši měsíční odměny 437 KČ hrubého pro paní Evu Michálkovou
f)do funkce předsedy kontrolního výboru pana Martina Vepřeka s celkovou výši měsíční odměny
1340 KČ hrubého
g)uzavření SoD mezi obcí Heřmanov a firmou ANVIPARTNER, s.r.o. se sídlem Brno, Štýřice,
Vídeňská 55, 639 00 na zpracování projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu,
zpracování žádosti, zajištění nezbytných dokladů k žádosti o dotaci , zpracování zadávací
dokumentace včetně organizace zadávacího řízení na dodavatele za cenu 70 000 KČ bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
h)obecní znak jako kombinaci ,,Ve stříbrném štítě modrá vidlice, v horním zeleném poli mlýnské
kolo, dole v pravém poli šikmo zelená větévka dubu s dvěma odkloněnými listy a červeným
žaludem v zelené misce mezi nimi. Dole v levém poli zelená větévka buku s dvěma odkloněnými
listy a červenou bukvicí mezi nimi." vlajka se stejnou symbolikou, jako znak tj. ,,Bílý list s modrou
vidlicí, v klínu mlýnské kolo, v horním poli zelená větévka buku s dvěma odkloněnými listy a
červenou bukvicí mezi nimi. V dolním poli šikmo zelená větévka dubu s dvěma odkloněnými listy a
červeným žaludem v zelené misce mezi nimi"
ch)dodatek Č.1/2014 ke smlouvě č. 3140009339 a dodatek Č.1/2014 ke smlouvě 312009339 mezi
obcí Heřmanov a TS Děčín s tím, že smluvní strany potvrzují od 1.2.2014 navýšení ceny za sběr
odpadů vlivem inflace o 1,4% a pověřuje starostu obce podpisem dodatků
i)dodatek Č.3 k nájemní smlouvě mezi obcí Heřmanov a Obecními lesy s.r.o. s nájmem 9 174 Kč za
rok 2013
j)záměr obce Heřmanov odprodat pozemek p.p.č. 92/11 v kú.Heřmanov
k)záměr a prodej (odkoupení) pozemku p.p.č. 965/2 dle geometrického plánu č. 272-4/2014 ve
vlastnictví pana Josefa Hrubého Heřmanov č.p. 65 ,Děčín 40502 v k.ú. Heřmanov o výměře 256
m2, za cenu 49455 KČ (po zaokrouhlení 49460 KČ) dle znaleckého posudku č. 2685-26-2014
vyhotoveného paní Sejrkovou
1)pronájem pozemku st.č. 86 v k.ú. Blankartice o výměře 201 m2 vedená jako zbořeniště za cenu
0,50 Kč za lm2, tj. 101 Kč ,pronájem pozemku p.p.č.58 v k.ú.Blankartice o výměře 874 m2, vedená
jako zahrada s cenou 0,50 KČ za l m2, tj.437 KČ , p.p.č. 1079/3 v k.ú. Blankartice o výměře 86 m2,
vedená jako ostatní plocha s cenou 0,30 KČ za l m2, tj. 26 KČ a p.p.č. 1079/4 v k.ú. Blankartice o
výměře 61 m2, vedená jako ostatní plocha s cenou 0,30 KČ za 18KČ panu Jaromírovi Zítkovi
Blankartice č.p.28 s celkovým ročním pronájmem 582 Kč
m)pronájem pozemku , p.p.č. 1079/5 v k.ú. Blankartice o výměře 169 m2, vedený jako trvalý travní
porost s cenou 0,30 KČ za 1 m2, tj. roční pronájem 51 KČ panu Tomáši Kučerovi Blankartice Č.26



n)pro šipkařský klub příspěvek na volnočasovou aktivitu ve výši 8000 KČ
o)pro celorepublikový pohár v sálovém fotbale příspěvek na volnočasovou aktivitu pro jiřího
Odstrčila ve výši 1500 kč
p)pro J.Minaříka příspěvek na volnočasovou aktivitu ve výši 8000 KČ

3.souhlasí:
a)se zahrnutím obce Heřmanov do územní působnosti místního partnerství MAS Labské skály a s
přípravou SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na svém území pro období
2014 - 2020.
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