Usnesení
z l. veř. zasedání ZO dne 1.3.2018
Zastupitelstvo obce Heřmanov
l) bere na vědomi
a) zprávu kontrolního výboru
b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 7.12.2017. do 1.3.2018
2) schvaluje
a) doplněný program veřejného jednání
b) rozpočtové opatření Č.1 /2018. bude nedílnou součásti zápisu
c) uzavřeni SoD č. 2017-000325 na vypracování energetického auditu pro budovu Heřmanov Cp.
113 od f. PKV s.r.o. Senožaty 284 s cenou 30 190 KČ bez DPH
d) dodatek Č.1/2017 ke smlouvě Č.312009339 s TS Děčín a.s. o odpadech s navýšením ceny od
].1.2018
e) dodatek Č.1 k příkazní smlouvě na odpovědného zástupce za provozováni vodovodu Heřmanov
- Fojtovice s navýšením ceny o 12 000 Kc'
f ) hospodářský výsledek příspěvkové organizace za účetní období 2017, který činí 817,57 KČ a
jeho převod do rezervního fondu příspěvkové organizace
g) uzavření veřejnoprávní smlouvy o rozhodování ve správním řízeni o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu mezi obcí Heřmanov a Statutárním městem Děčín
h) uzavření KS na pozemek p.č.1 109/1 v kú. Blankartice mezi obcí Heřmanov a Krajským úřadem
Ústeckého kraje za cenu 194300 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
ch) uzavření KS č. 193/2018 na pozemky p.p.č. 143/3 a p.p.č.147/4 v kú.Fojtovice mezi obcí
Heřmanov a Povodím Ohře za cenu 1930 KČ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
i) realizaci projednané plánované stavbynNovostavba chodníku v obci Heřmanov u ZŠ a osvětlení
přechodu pro chodce'" k zajištění bezpečnosti při pohybu chodců
j) uzavřeni smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty, stezky a umístění stavby
Č.187/2018 na akci ,,Novostavba chodníku v obci Heřmanov u ZŠ a osvětlení přechodu pro
chodce" p.č. 1355/1 v kú. Heřmanov s Povodím Ohře , státní podnik
k) uzavření smlouvy č. VIII/1004/2018/DC o provedení stavby na pozemku p.č. 1267/1 v kú.
Heřmanov na akci ,,Heřmanov - chodník u ZŠ, silnice č.Ill/26221 s Ústeckým krajem
l) řád veřejného pohřebiště obce Heřmanov
3)poskytuje
a) TJ Heřmanov. spolek neinvestiční účelovou dotaci ve výši 160 000 KČ a p o v é ř u j e starostu
podpisem veřejnoprávní smlouvy Č.1/2018
b) místnímu šipkařskému clubu: ,. Mamľas team" neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 000 KČ a
p o v é ř u j e starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy Č.2/2018
4)stanovuje
a) roční odměnu pro členy kulturní a sportovní komise ve výši 5000 KČ, odměny budou výpi&eny
pololetně s platnosti od 1.3. do 3 1.12.2018
b) roční odměnu pro členy SPOZ ve výši 4000 KČ. odměny budou vypláceny pololetně s platnosti
od 1.3. do 31.12.2018
5)zrušuje
Obecně závaznou vyhlášku Č.5/2002. Řád veřejného pohřebiště ze dne 1.8.2002. OZV 1/2018
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