
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5 

 

Datum konání zastupitelstva: 29. 1. 2019 zahájeno v 19:00 hodin 
 

Přítomní členové: Zdeněk Mayer, Josef Slavík, Bc. Renata Potměšilová, Martin Smetana, Karel 

Kalenský, Nikola Olivová, Václav Pecha 

 

Zapisovatel: Bc. Renata Potměšilová 
 
Ověřovatelé: Martin Smetana, Václav Pecha 

 
 

 
Program: 

 
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 

2) Vyjádření zastupitelstva ke zprávě finančního výboru za 4. čtvrtletí 2018 

3) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

4) Námitky a doplnění zápisu č. 4 

a. Námitka proti zápisu vznesená zastupitelem Martinem Smetanou 

b. Upřesnění zápisu č. 3 bodu č. 2, který souvisí se zápisem č. 4 bodem  č. 4 

c. Doplnění zápisu č. 4 bod č. 4 

d. Oprava bodů v diskusi v zápise č. 4 

5) Územní plán 

6) Veřejné osvětlení 

7) Mzdy 

8) Diskuse 
 
 

 
Program byl odsouhlasen všemi zastupiteli. 

Usnesení: 

1) Usnesení z minulého zastupitelstva jsou plněna. Termín jednacího řádu, o kterém se hovořilo 

v diskusi na zasedání OZ č. 4, byl posunut na další schůzi zastupitelstva z časových důvodů. 

Během projednávání tohoto bodu došlo k přerušení jednání od 19:03 do 19:05 kvůli příchodu 

občanů.  

Po obnovení jednání byl tento bod odsouhlasen všemi zastupiteli. Nikdo se nezdržel 

hlasování. Nikdo nebyl proti. 

2) Zastupitelé obce Heřmaneč vydali své vyjádření ke zprávě finančního výboru za 4. čtvrtletí 

2018, které bude přílohou č. 1 tohoto zápisu současně se zprávou finančního výboru jako 

příloha č. 2. Se zprávou souhlasilo  5  zastupitelů – Zdeněk Mayer, Josef Slavík, Václav 

Pecha, Renata Potměšilová, Nikola Olivová. Karel Kalenský nebyl se zprávou seznámen. 

Martin Smetana se zprávou nesouhlasil. 

Usnesení č. 1/19: OZ schválilo Vyjádření zastupitelstva ke Zprávě finančního výboru za 4. 

čtvrtletí 2018. 

3) OZ schválilo na základě cenové nabídky zpracovatele Plánu financování obnovy vodovodu a 

kanalizace pana ***. 



Usnesení č. 2/19: OZ zadá vypracování Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací panu ****. 

Smlouvu podepíše starosta obce. 

4) a. Zastupitel Martin Smetana vznesl námitku k zápisu č. 4 k bodu č. 1., které je přílohou č.3 

tohoto zápisu. Zastupitelstvo se rozhodlo námitce částečně vyhovět a to tím, že se bod č. 1 

doplní o následující informace, které nebyly v zápisu zaznamenány. Martin Smetana po 

odmítnutí jmenování na zástupce při jednáních s odborem územního plánování pro vytvoření 

územního plánu navrhl, aby byl jmenován statutární orgán obce, tedy starosta Zdeněk 

Mayer. Ten jmenování neodmítl. Dále byli osloveni všichni zastupitelé,zda nemají zájem tuto 

činnost vykonávat, dobrovolně se přihlásila Renata Potměšilová. Martin Smetana nabídl 

spolupráci a součinnost na tvorbě územního plánu. Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo se 

nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 

 

Usnesení č. 3/19: OZ: částečně vyhovělo námitce zastupitele, která bude přílohou zápisu. 
 

b. Upřesnění zápisu č. 3 bodu č. 2. Po odsouhlasení návrhu rozpočtu byl v diskusi vznesen 

požadavek na dodání položkového rozpočtu. O tomto požadavku ale zastupitelstvo 

nehlasovalo. Tento požadavek byl vznesen i finančním výborem a zastupitelstvo se k tomuto 

bodu vyjádřilo. viz přílohy 1 a 2. Součástí tohoto zápisu bude příloha č. 4 Zpráva hospodáře 

SDH za rok 2018 a předběžný plán investic na rok 2019. Finanční výbor dále požaduje 

předložení Zprávy hospodáře SDH a předběžný plán investic na rok 2019 a náhled do 

majetkoprávních smluv mezi obcí a SDH. 

c. Doplnění zápisu č. 4 bod. č. 4 – Velitelem SDH Josefem Slavíkem byla přečtena zpráva o 

hospodaření SDH za rok 2018 a seznámení s předběžným plánem investic na rok 2019. Oba 

tyto dokumenty jsou přílohou zápisu č. 5 

 

d. Oprava bodů v diskusi: Termín jednacího řádu, Plán financování obnovy vodovodu a 

kanalizace. 

Úpravy zápisů odsouhlasilo 5 zastupitelů -Zdeněk Mayer, Josef Slavík, Václav Pecha, 

Renata Potměšilová, Nikola Olivová. 2 zastupitelé se zdrželi hlasování – Karel Kalenský, 

Martin Smetana 

 

Usnesení č. 4/19: OZ souhlasí s doplněním a upřesněním zápisů č. 3 a 4. 
 

5) Územní plán – informace o stavu. Během února zjistíme termín od Delta projekt a pozveme 

je na setkání, kde budou občanům odpovídat na dotazy ohledně uspořádání soukromých 

pozemků a ploch. Termín  schůzky se bude odvíjet od časových možností projekční 

kanceláře. Ing. Kamilem Lojkou byl vznesen dotaz na stav procesu Komplexních pozemkových 

úprav. Informace zjistí Zdeněk Mayer a zveřejní je na dalším zasedání zastupitelstva. 

6) Informace o rozšíření veřejného osvětlení a uložení chráničky na veřejné osvětlení do výkopu 

od Eonu směrem na Olšany. 

7) Mzdy – starosta obce navrhl zvýšení mzdy Renatě Potměšilové ze stávající částky 3500,- na 

4500,-, kvůli postupnému navršení pracovních úkolů. Usnesení není platné. 3 zastupitelé 

hlasovali pro – Zdeněk Mayer, Josef Slavík, Václav Pecha, 3 zastupitelé se zdrželi hlasování – 

Nikola Olivová, Renata Potměšilová, Martin Smetana. 1 Zastupitel byl proti – Karel Kalenský 

Dále navrhl starosta obce odměnění Nikoly Olivové, frekvence dle domluvy formou dohody o 



provedení práce. K tomuto návrhu se zastupitelé nevyjádřili, bude to předmětem dalšího 

jednání. 

Usnesení č. 5/19: OZ neschválilo návrh starosty obce na zvýšení odměny Renatě Potměšilové o 1 

000,- Kč. 

 

8) Diskuse 
 
Na tomto zasedání probíhala vášnivá diskuse nad různými tématy. Jednotlivé body nebylo možné 

v ruchu objektivně zapisovat, tak aby nebyl přeslechnut jiný bod. Proto k tomuto bodu pouze napíši 

jednotlivé informace, které podalo zastupitelstvo občanům. 

 

a) Seminář v Dačicích pořádaný životním prostředním na téma Dotace do lesa. 18. 2. 2019 ve 14 

hodin v kině. 

b) Od ledna 2019 povinnost vyjádření vodoprávního úřadu k vrtům. 

c) 23.2. 2019 sraz paradesantní skupiny STAS. Info na webových stránkách Heřmaneč. 
 
 

 
Veřejné zasedání bylo ukončeno ve 20:45 hodin. 

 
 

 
Ověřovatelé: Martin Smetana ……………………………… dne…………………………………………. 

 
 

 
Václav Pecha ……………………………….. dne…………………………………………. 

 
 

 
Starosta: Zdeněk Mayer………………………………… dne…………………………………………. 

 
 

 
Zapisovatel: Renata Potměšilová………………………… dne………………………………………… 


