US N E S E N Í č. 109/2021–120/2021
Z JEDNÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

MĚSTYSE ČESKÉ HEŘMANICE
TERMÍN KONÁNÍ: 30. 6. 2021
Usnesení č. 109/2021:
ZM schvaluje navržený program dnešního jednání.
Usnesení č. 110/2021:
ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi městysem a Demofrank, s. r. o., Tlumačovská 2766/26a, Praha 5
na prodej st. p. č. 37/5 o výměře 23 m2 za 690 Kč, která byla oddělena z p.p.č. 1193/1 v k.ú. České
Heřmanice dle geometrického plánu č.445-166/2021.
Usnesení č. 111/2021:
ZM schvaluje Smlouvu o zemědělském pachtu č. 128/2021 mezi městysem a Zemědělsko
obchodním družstvem Zálší, Zálší 58, Choceň na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2021
s výpovědní lhůtou 3 roky. Celkové roční pachtovné za pozemky o výměře 8,5238 ha v k.ú. České
Heřmanice a Chotěšiny bude činit 31.238 Kč.
Usnesení č. 112/2021:
ZM schvaluje Darovací smlouvu ve výši 1.000 Kč Spolku přátel Růžového paloučku se sídlem
v Újezdci 21 na zajištění slavnosti na Růžovém paloučku dne 4. 7. 2021.
Usnesení č. 113/2021:
ZM schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů dle zákona č. 541/2020 o odpadech
mezi městysem a společností EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy 172, České Libchavy.
Usnesení č. 114/2021:
ZM schvaluje nabídku od Jiřího Kamenického, Na Špici 211, Dlouhá Třebová na autorský dozor
v rámci Akce „Výměna zdroje tepla v kulturním domě č.p. 120 v Českých Heřmanicích“ v ceně
16.940 Kč s DPH.
Usnesení č. 115/2021:
ZM schvaluje obsah změny č. 4 Územního plánu městyse České Heřmanice v předložené podobě.
Usnesení č. 116/2021:
ZM schvaluje nabídku na zpracování změny č. 4 Územního plánu České Heřmanice od společnosti
TIPOS projektová kancelář, s.r.o., Husova 888, Ústí nad Orlicí v ceně 99.980 Kč.
Usnesení č. 117/2021:
ZM schvaluje finanční dar pro obce zasažené tornádem na jižní Moravě v celkové výši 50.000 Kč.
Usnesení č. 118/2021:
ZM povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2021/2022 v Základní škole České
Heřmanice v souladu se školským zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že
městys uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským
normativem.
Usnesení č. 119/2021:
ZM schvaluje nákup jídelního stolu v hodnotě 5.260 Kč včetně DPH a poštovného a balného
jehož nákup bude hrazen ze schváleného příspěvku městyse na provoz ZŠ v roce 2021. Tímto ZM
souhlasí s nabytím tohoto majetku do vlastnictví zřizovatele.

Usnesení č. 120/2021:
ZM souhlasí s podáním žádosti na Pardubický kraj o Programovou účelovou dotaci na podporu
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných
prostředků požární ochrany v období 2021 – 2024 v celkové hodnotě 183.912 Kč s maximální
možnou dotací ve výši 128.737 Kč.
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V Českých Heřmanicích 30. 6. 2021
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