Obec Heřmánkovice
549 84 Heřmánkovice 215
Tel., fax: 491 523 772
E-mail: obec@hermankovice.cz

Zápis
z 27. jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. dubna 2021 v budově
obecního úřadu Heřmánkovice
Přítomní zastupitelé: Flídr Petr, Králová Jana, Kubásek Petr, Staněk Jiří, Veronika Papežová

Hosté:
Program jednání:

5.
6.

Určení ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Doplnění, schválení programu
Převedení výsledku hospodaření MŠ do rezervního fondu pro účely převodu do
rozpočtu obce
Pronájem nebytových prostor v 1. patře MŠ
Různé

1.

Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: Veronika Papežová, Petr Kubásek

1.
2.
3.
4.

Návrh na usnesení: ZO schvaluje navržené zastupitele jako ověřovatele zápisu
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 27/1 bylo přijato.

2.

Kontrola usnesení z 26. jednání ZO dne 1. března 2021
SPLNĚNO

3.

Schválení, doplnění programu jednání
K předloženému programu jednání nebyly žádné připomínky, a byl podán návrh na
jeho doplnění v bodech:
6/a) Souhlas s investičním záměrem - žádost o dotaci
6/b) Schválení způsobu výběru zájemců o bydlení a schválení výše nájemného
6/c) Dopravní obslužnost obce- žádost o dotaci
Návrh na usnesení: ZO souhlasí s předloženým programem a jeho doplněním
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 27/3 bylo přijato.

4.

Převedení výsledku hospodaření MŠ do rezervního fondu pro účely převodu do
rozpočtu obce
ZO souhlasí s použitím rezervního fondu k posílení investičního fondu MŠ
Heřmánkovice o částku 188 349,13Kč. ZO ukládá MŠ Heřmánkovice odvod prostředků
z fondu investic do rozpočtu obce Heřmánkovice ve výši 80 000Kč.
Návrh na usnesení: ZO souhlasí s použitím rezervního fondu k posílení investičního
fondu MŠ Heřmánkovice o částku 188 349,13Kč. ZO ukládá MŠ Heřmánkovice odvod
prostředků z fondu investic do rozpočtu obce Heřmánkovice ve výši 80 000Kč.
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 27/4 bylo přijato.

5.

Pronájem nebytových prostor v 1. patře MŠ
ZO projednalo pronájem nebytových prostor v 1. patře MŠ Heřmánkovice pro účely
kosmetického salonu.
Návrh na usnesení: ZO schválilo pronájem nebytových prostor v 1. patře MŠ
Heřmánkovice.
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 27/5 bylo přijato.

6.

Různé:
a) Souhlas s investičním záměrem - žádost o dotaci
ZO byla předložena nabídka možnosti žádosti o dotaci „ Podpora výstavby, obnovy a
provozování komunální infrastruktury“ z Ministerstva financí ČR ve výši až 90%, na
zateplení a opravu střechy budovy č.p. 287. Název žádosti: Oprava střechy a zateplení
nájemního domu v obci Heřmánkovice ZO projednalo a souhlasí s podáním žádosti o
dotaci. Obec má zajištěny vlastní finanční prostředky ve výši odpovídající podílu
žadatele (10 %), které spolu s podporou z MF pokryjí 100 % nákladů projektu.
Návrh na usnesení: ZO souhlasí s žádostí o dotaci „ Podpora výstavby, obnovy a
provozování komunální infrastruktury“ z Ministerstva financí ČR. Obec má zajištěny
vlastní finanční prostředky ve výši odpovídající podílu žadatele (10 %), které spolu
s podporou z MF pokryjí 100 % nákladů projektu.
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 27/6a bylo přijato.

b) Schválení způsobu výběru zájemců o bydlení a schválení výše nájemného
ZO bylo předloženo žádost o schválení způsobu výběru zájemců o bydlení a schválení
stanovení výše nájemného. ZO se rozhodlo pro stávající způsob výběru zájemců
bytovou komisí. Dále ZO schvaluje stávající výpočet výše nájemného dle výměry bytu
35Kč/m2.
Návrh na usnesení: ZO souhlasí se stávajícím způsobem výběru zájemců o bydlení
bytovou komisí a stávajícím výpočtem výše nájemného dle výměry bytu 35Kč/m2.
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 27/6b bylo přijato.
c) Dopravní obslužnost obce- žádost o dotaci
ZO byla předložena žádost o dotaci na dopravní obslužnost obce ve výši 78 942Kč.
Žadatelem je oddělení dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje.
Návrh na usnesení: ZO souhlasí a schvaluje žádost o dotaci na dopravní obslužnost
obce ve výši 78 942Kč.
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 27/6c bylo přijato.

Souhrnné usnesení z 27. jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne

12. dubna 2021.
Místo konání: budova obecního úřadu Heřmánkovice
Čas konání: od 17:00 do 18:00 hodin
Přítomní zastupitelé: Flídr Petr, Králová Jana, Kubásek Petr, Staněk Jiří, Veronika Papežová
Hosté:
ZO schvaluje:
27/1

Ověřovatele zápisu

27/3

Předložený program jednání doplněný o body:
6/a) Souhlas s investičním záměrem - žádost o dotaci
6/b) Schválení způsobu výběru zájemců o bydlení a schválení výše nájemného
6/c) Dopravní obslužnost obce - žádost o dotaci

27/4

Použití rezervního fondu k posílení investičního fondu MŠ Heřmánkovice o
částku188 349,13Kč. ZO ukládá MŠ Heřmánkovice odvod prostředků z fondu investic
do rozpočtu obce Heřmánkovice ve výši 80 000Kč.

27/5

Pronájem nebytových prostor v 1. patře MŠ Heřmánkovice.

27/6

Různé:
a) Žádost o dotaci „ Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální
infrastruktury“ Ministerstva financí ve výši až 90%, s názvem „Oprava střechy a
zateplení nájemního domu v obci Heřmánkovice“. Obec má zajištěny vlastní
finanční prostředky ve výši odpovídající podílu žadatele (10 %), které spolu
s podporou z MF pokryjí 100 % nákladů projektu.
b) Stávající způsob výběru zájemců o bydlení bytovou komisí a stávající výpočet výše
nájemného dle výměry bytu 35Kč/m2.
c) Žádost o dotaci na dopravní obslužnost obce ve výši 78 942Kč.

Zapsala:

Veronika Papežová

starostka obce: Jana Králová

Ověřovatelé zápisu: Veronika Papežová
Petr Kubásek
Zápis na úřední desce zveřejněn:

sejmut dne:

Příští jednání zastupitelstva obce se koná dne 3. května v 17:00 na OÚ Heřmánkovice.

