USN E S E N Í č. 167/2021 - 176/2021
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE ČESKÉ HEŘMANICE
TERMÍN KONÁNÍ: 16.11. 2021
Usnesení č. 167/2021:
ZM schvaluje navržený program dnešního jednání.
Usnesení č. 168/2021:
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021 v předložené podobě.
Usnesení č. 169/2021:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 03/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství v předložené podobě.
Usnesení č. 170/2021:
ZM schvaluje změnu ceníku energií při pronájmu sálu v KD a služeb spojených s využitím techniky
městyse s platností od 17.11.2021.
Usnesení č. 171/2021:
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce místní komunikace 11c“
z podprogramu podpora obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace je
poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, min. výše dotace je 500
tis. Kč a maximální 10 mil. Kč. ZM schvaluje dofinancování rozdílu mezi dotací a celkovými
náklady.
Usnesení č. 172/2021:
ZM schvaluje cenovou nabídku od Ing. Jaromíra Drábka, Lidická 913, Litomyšl na zpracování a
podání žádosti o dotaci z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj – na akci „Rekonstrukce
místní komunikace 11c“ v ceně 15.500 Kč, dále na administraci akce a podání žádosti o platbu
v ceně 8.000 Kč, cenový marketing 5.000 Kč a konečné vyúčtování akce v ceně 7.000 Kč.
Usnesení č. 173/2021:
ZM schvaluje nabídku D. Šruta České Heřmanice 136 na výkopové práce při narovnání místní
komunikace č 12c – 2 v ceně cca 40 000 Kč v rámci plánované směny částí pozemků č. st. 61 a č. 90,
93/1, 93/2, 93/3, 1205, 1326/28 v k.ú. České Heřmanice.
Usnesení č. 174/2021:
ZM schválilo výši ročních odměn zaměstnanců v předložené podobě.
Usnesení č. 175/2021:
ZM schvaluje nabídku od T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha na pořízení
datové karty s limitem 4 GB/měsíčně za 153,20 Kč včetně DPH a LTE modemu Alcatel HH40 na
splátky na 23 měsíců á 90 Kč/měsíčně a 1 Kč při převzetí s tím, že částka 90 Kč/měsíčně bude
hrazena z Magentového bonusu. Datová karta včetně modemu bude umístěna v knihovně městyse.
Usnesení č. 176/2021:
ZM souhlasí s aktualizací Strategického rozvojového plánu Obce České Heřmanice na roky 2014 –
2030, kterou došlo k upřesnění bodu č. 7, priority č. 2.
Starosta :
V Českých Heřmanicích 16. 11. 2021.

Místostarosta :

