U S N E S E N Í č. 140/2021 - 157/2021
Z JEDNÁNÍ

Z AS TUPITELS TVA

MĚSTYSE ČES KÉ HEŘMANICE
TERMÍN KONÁNÍ: 30.9. 2021
Usnesení č. 140/2021:
ZM schvaluje navržený program dnešního jednání.
Usnesení č. 141/2021:
ZM schvaluje nabídku společnosti Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3, Hradec Králové na
vypracování projektové dokumentace chodníků a zpevněných ploch na Katolickém a Evangelickém
hřbitově v ceně 94.380 Kč s DPH.
Usnesení č. 142/2021:
ZM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu č. 128/2021, kterým se snižuje výše
pachtovného z 31.238 Kč na 30.138 Kč za rok z důvodu změny propachtované výměry u p.p.č. 4001
v k.ú. České Heřmanice z 0,5549 ha na 0,2800 ha.
Usnesení č. 143/2021:
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006332/VB/1, Borová u
Sloupnice, rek. vývodu z UO_1227 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, kde Městys zřizuje pro oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, Děčín, vlastníka
stavby zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN, přípojové pilíře SS100), které je umístěné
na pozemcích městyse č. 4381, 571/4, 571/5, 573/1 1288/2 a st. 125 v k.ú. České Heřmanice, věcné
břemeno – služebnost, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.
Rozsah věcného břemena je vymezen geometrickými plány č. 441-929/2019 a č. 428-929/2019.
Usnesení č. 144/2021:
ZM schvaluje cenovou nabídku na pořízení 7 ks LED světelných řetězů každý o délce 20 m a 1 ks
vánoční hvězdy obojí v barvě ledově bílá na vánoční strom v Českých Heřmanicích od společnosti
Blachere-Illumination CZ, Ostrá horka I 51, Zlín v ceně 14.060,20 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 145/2021:
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021 v předložené podobě.
Usnesení č. 146/2021:
ZM schvaluje nabídku D. Šruta, České Heřmanice 136 na realizaci zemních prací na znovuobnovení
protierozní rýhy za č.p. 134, 135, 138, 139 v Českých Heřmanicích v délce cca 65 m za cenu do
5.000 Kč.
Usnesení č. 147/2021:
ZM schvaluje mimořádné odměny za rok 2021 v předložené podobě.
Usnesení č. 148/2021:
ZM schvaluje finanční dar na činnost spolku MAS Litomyšlsko o.p.s., Borská 125, Proseč pro rok
2021 v celkové výši 3.040 Kč.
Usnesení č. 149/2021:
ZM souhlasí s úhradou faktury od LKI s.r.o., Choceňská 377, Vysoké Mýto za provedené práce na
vytápění a plynofikaci v KD mimo akci „Výměna zdroje tepla v kulturním domě č.p. 120 v Českých
Heřmanicích“ v celkové ceně 44 600,6 s DPH.

Usnesení č. 150/2021:
ZM schvaluje nabídku T. Posla, Dolní Sloupnice 172 na nové osazení svítidel na chodbách v budově
školy v celkové ceně 17.672,05 Kč vč. DPH;
Usnesení č. 151/2021:
ZM schvaluje výpomoc při opravě opěrné zdi mezi č.p. 30 a místní účelovou komunikací na
pozemku městyse p. č. 1197 v k.ú. České Heřmanice ve formě zajištění odvozu suti a dopravy
materiálu technikou městyse a dále uhrazení skládkovného a případného nákupu písku a kačírku
v celkové ceně za výpomoc maximálně do 60.000 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 152/2021:
ZM ruší usnesení 190/2018 a tím budou od 1.10.2021 všechny funkce vykonávány neuvolněnými
členy zastupitelstva.
Usnesení č. 153/2021:
ZM volí starostu městyse Miloše Sobela, RČ xxxx, bytem České Heřmanice čp. xx.
Usnesení č. 154/2021:
ZM volí místostarostu městyse MUDr. Marii Novotnou, RČ xxx, bytem České Heřmanice čp. xx.
Usnesení č. 155/2021:
ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 28.946 Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce starosty. Dále ZM souhlasí s poskytnutím odměny ode dne
1.10.2021 pro místostarostu MUDr. M. Novotnou ve výši 6.000 Kč měsíčně a odměny za výkon
funkce členům zastupitelstva ve výši 1.200 Kč měsíčně.
Usnesení č. 156/2021:
ZM schvaluje od 1.11.2021 navýšení pracovního úvazku na 0,75 pro Petru Limberskou na pozici
asistentky starosty, výpomoc na úřadu městyse a správce obsahu webu.
Usnesení č. 157/2021:
ZM pověřuje zastupitele Pavla Eliáše zastupovat městys ve Sdružení místních samospráv ČR, z.s.,
Nábřeží 599, Zlín.
Starosta :

Místostarosta :

V Českých Heřmanicích 30. 9. 2021.
Na úplné znění Usnesení je možné vzhledem k ochraně osobních údajů nahlédnou na Úřadu městyse v
Českých Heřmanicích.

