
OBEC HEŘMANEČ 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7 
  

Datum konání zastupitelstva:  28. 3. 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:  

K programu byl doplněn bod Sazebník úhrad. S přirazením bodu do programu souhlasili všichni 

zastupitelé. 

1) Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 

2) Výškopis, polohopis 

3) Rozpočtové opatření 1,2,3 

4) Správa obecního rybníka a požární nádrže 

5) Sazebník úhrad 

6) Diskuse 

  

Body: 

1) Usnesení z minulého zastupitelstva jsou plněna.  

• Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 

2) Starosta obce seznámil zastupitelstvo a přítomné občany se třemi nabídkami zpracování 

výškopisu. Nejlevnější nabídka byla od firmy Vlastimil Lacina. Starosta obce upozornil, že se 

jedná o jeho švagra. Nikola Olivová upozornila na nedostatečnou specifikaci při zaměřování u 

této nabídky a navrhla rozhodovat se mezi firmou Geodetické práce Ing. Hana Bekečová a 

Geodet Heger. Vzhledem k ceně zastupitelstvo dalo hlasovat o nabídce firmy Geodetické 

práce Ing. Hana Bekečová 

• Odsouhlaseno 6-ti zastupiteli – R. Potměšilová, Z. Mayer, Václav Pecha, Josef Slavík, 
N. Olivová,  M. Smetana. Karel Kalenský se zdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 
 

Usnesení č. 10/19 ZO schválilo oslovení firmy Geodetické práce Ing. Hana Bekečová pro zpracování 

výškopisu a polohopisu. Komunikaci s firmou zajistí starosta obce. 

3) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 1,2,3 

• Zastupitelé vzali na vědomí  - R. Potměšilová, Z. Mayer, Václav Pecha, Josef Slavík, N. 

Olivová, K. Kalenský, M. Smetana 
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4) Starosta obce navrhl, aby správu obecního rybníka a požární nádrže dostalo do správy SDH 

Heřmaneč a to bezplatně za údržbu. 

•  Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 

Usnesení č. 11/19:  ZO svěřilo správu obecního rybníka a požární nádrže SDH Heřmaneč bezplatně za 
údržbu prostor. 
 

5) Starosta obce představil zastupitelstvu a přítomným občanům Sazebník úhrad nákladů v 

souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údajů o práva subjektu údajů podle nařízení 

GDPR obcí Heřmaneč jako správcem osobních údajů a Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s 

poskytováním informací podle § 17 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů k odsouhlasení a zveřejnění. 

• Návrh odsouhlasen všemi zastupiteli. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 

Usnesení č. 12/19: ZO odsouhlasilo návrh Sazebníku úhrad k zákonu č. 106/1999 Sb. a Sazebník úhrad 

k nařízení GDPR s platností od 1.4.2019 

6) Diskuse 

Doplnění jednacího řádu na internetové stránky obce 

Dopis od spolku Moravský ombudsman – předáno kontrolnímu výboru 

Doplnění informací ohledně zákona o středu zájmů a o využívání Czechpointu na 

obecním úřadě. 

Dodatek  k zápisu č. 6 – cena kupní smlouvy za pozemek od lesů ČR 

Jedna z nabídek na opravu střechy dolní čekárny 25 tisíc 

Přidání čekárny na LV 

Termín schůzky – územní plán – 13. 4. 2019 od 13:00 

Schůzka kvůli chodníku před obecním úřadem 13. 4. 2019 

Pracovní porada zastupitelů 17. 4. 17:30 

 

  

Veřejné zasedání bylo ukončeno ve 19:57 hodin. 

 

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

   

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

 

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

 

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


