USN E S E N Í č. 177/2021 - 192/2021
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE ČESKÉ HEŘMANICE
TERMÍN KONÁNÍ: 7.12. 2021
Usnesení č. 177/2021:
ZM schvaluje navržený program dnešního jednání.
Usnesení č. 178/2021:
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2021 v předložené podobě.
Usnesení č. 179/2021:
ZM schvaluje společnosti Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., Hábova 1571, Praha 5 finanční
dar z rozpočtu městyse ve výši 5.000 Kč na sociální terénní službu Raná péče Morava a Slezsko,
která je poskytována našim občanům.
Usnesení č. 180/2021:
ZM schvaluje předložený Střednědobý výhled rozpočtu městyse na období 2022 – 2024.
Usnesení č. 181/2021:
ZM schvaluje předloženou Příkazní smlouvu mezi městysem a Ing. Jaromírem Drábkem, Litomyšl
na zajištění činností spojených s kompletní administrací dotační projektové žádosti o dotaci ve všech
jejích etapách, a to z DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací z programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Rekonstrukce místní komunikace 11c“.
Usnesení č. 182/2021:
ZM schvaluje nákup stolního počítače s příslušenstvím v hodnotě 20.830,58 Kč s DPH a dále dětský
zahradní set zahrnující 2 lavičky a stůl v hodnotě 12.000 Kč s DPH do Mateřské školy České
Heřmanice. Nákup bude hrazen ze šablon bez zapojení finančních prostředků městyse. Dále ZM
schvaluje nákup pracovního stolu do kuchyně MŠ v ceně 17.750,70 Kč s DPH a pořízení světel
včetně instalace do budovy MŠ v ceně 13.000 Kč. Tento nákup bude hrazen ze schváleného rozpočtu
MŠ na rok 2021. Tímto ZM souhlasí s nabytím tohoto majetku do vlastnictví zřizovatele.
Usnesení č. 183/2021:
ZM ruší usnesení 031/2020 a schvaluje nabídku Martiny Sokolové, Horky, na vypracování pasportu
– zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného stavu stavby pro budovu Netřeby č.p. 26
v celkové ceně 15.890 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 184/2021:
ZM schvaluje aktualizaci č. 1 Místního programu obnovy venkova Městyse České Heřmanice na
období 2021 – 2027.
Usnesení č. 185/2021:
ZM schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2022
na akci „Vybavení učebny v ZŠ České Heřmanice“.
Usnesení č. 186/2021:
ZM schvaluje měsíční příspěvek na penzijní nebo životní pojištění zaměstnanci městyse ve výši 500
Kč/měsíčně.
Usnesení č. 187/2020:
ZM schválilo žádost o prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou.

Usnesení č. 188/2021:
ZM schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu č. 128/2021 uzavřené mezi městysem
a Zemědělsko obchodním družstvem Zálší, Zálší 58, Choceň, kterým se snižuje výše pachtovného na
29.958 Kč za rok z důvodu vypuštění p.p.č. 346/1, p.p.č. 12/15/2 a p.p.č. 4027 a doplnění o p.p.č.
4027/1, která vznikla GP 451-556/2021 v k.ú. České Heřmanice z výše uvedené smlouvy.
Usnesení č. 189/2021:
ZM schvaluje nabídku spol. Tepvos spol. s.r.o., Královehradecká 1566, Ústí nad Orlicí na pořízení a
instalaci svislé dopravní značky – dej přednost v jízdě v místní části Netřeby při výjezdu z MK 22c
na silnici II. třídy za 4.948,90 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 190/2021:
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městysem a J. Štulíkem a J. Štulíkovou, Borová na prodej
pozemku městyse č. 4388 v k.ú. České Heřmanice za 1.920 Kč.
Usnesení č. 191/2021:
ZM ruší usnesení č. 68/2021 a schvaluje kupní smlouvu mezi městysem a J. Kulhánkem a J.
Kulhánkovou, Chotěšiny na prodej pozemku městyse p. č. 295/1 v k.ú. Chotěšiny za 6.090 Kč a
pozemku městyse p. č. 181/3 v k.ú. Chotěšiny za 7.200 Kč.
Usnesení č. 192/2021:
ZM souhlasí s udělením plné moci Ing. J. Machkovi, České Heřmanice, aby zastupoval Městys
České Heřmanice při provádění inženýrské činnosti, tedy zajištění veškerých podkladů nutných a
účelných k vydání stavebního povolení, tzn. ke všem úkonům, zejména k podávání žádostí, návrhů,
ohlášení, oznámení, přijímání písemností, k zastupování při ústním jednání, vzdání se práva
odvolání, zpětvzetí žádostí, návrhů, ohlášení a oznámení, a to vše v rámci akce „Rekonstrukce místní
komunikace 11c“.

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

Starosta :
V Českých Heřmanicích 7. 12. 2021.

Místostarosta :

