
USNESENÍ
ze 7. jednání Zastupitelstva obce Heřmanov

1.9.2011
Zastupitelstvo obce Heřmanov
a) bere na vědomí
- informaci o činnosti obecního úřadu od 14.7.2011 do 1.9.2011
- zprávu o provedené kontrole z CHKO České středohoří přednesenou starostou obce a

ukládá vedení obce dodržovat navržená opatření při vydávání rozhodnutí ke kácení stromů
mimo les

- informaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR o schválení rozhodnutím ministra k
poskytnutí dotací ve výši 3.874.779 KČ

- dopis paní Musílkové a ukládá starostovi obce zaslat paní Musílkové dopis, ve kterém
bude vyjádřen nesouhlas ZO s jejím názorem na výstavbu Blankartického rynku

b) schvaluje:
- členy návrhové komise ve složení: Tomáš RudolE Gabriela Švandrlíková a Josef Váňa

- ověřovatele zápisu ve složení: Michal Košina, Eliška Kratěnová
- změnu zápisu usnesení ze 6. zasedání ZO Heřmanov konané dne 14.7.2011 a bere navědomí zprávu předsedy kontrolního výboru

- navržený program
- původní jednací řád a odkládá projednání nového jednacího řádu na příští zasedání

zastupitelsva obce

- pana Martina Šrámka k doplnění člena kontrolního výboru
- žádost ing. Šnoura na zařazení části pozemku 336/3 v k.ú. Blankartice o ploše 3.018 m'v rozsahu do 300 m' do zastavitelné plochy v tvořícím se územním plánu pro stavbu RD

- provedení drobné stavby na pozemcích v majetku obce st.p.č. 108 a p.p.č. 188 k.ú.
Heřmanov

- rozpočtovou změnu č. 2/2011
- pravomoc pro starostu obce k uzavírání drobných zakázek do výše 15.000,- KČ bez DPH ato právem podpisu následných smluv, popř. objednávek, zakázek a nákupu materiálu

- výběr zhotovitele ňrmu N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o. na základěprovedeného výběrového řízení a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo ve výši
4.263.752,40 KČ včetně DPH

- provedení směny pozemků o výměře Srn' trvalého travního porostu stávajícího p.č. 92/18v majetku obce Heřmanov za 3m' zastavěné plochy p.č. 1378 ve vlastnictví pana Jana
Šidláka a ukládá starostovi uzavřít směnnou smlouvu mezi obcí Heřmanov a Janem
Šidlákem

- vytvoření nového pracovního místa
- sponzorský dar 2.000,- KČ pro šipkařský klub Mamľas tým

C) pověřuje
- starostu obce zahájit jednání ve věci odkoupení ostatní komunikace p.č. 1603/1, příp.

směny pozemků
· zahájit jednání s PF ČR o možnosti získání st.p.č.46 v k.ú. Fojtovice do majetku obce

FrantiŠek D a v i d
Starosta obce Heřmanov

JosefKučera
Místostarosta obce Heřmanov


