
OBEC HEŘMANEČ 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9 
  

Datum konání zastupitelstva:30. 5. 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, Nikola Olivová 

 

Program: 

1) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

2) Čekárna střecha – výběr zhotovitele 

3) Pozemek – žádost o odkoupení obecního pozemku 

4) Oprava sportoviště 

5) Rozpočtové opatření č. 5 

6) Diskuse 

S programem a volbou zapisovatele a ověřovatelů souhlasí všichni zastupitelé. 

Body: 

1) Usnesení z minulého zastupitelstva jsou plněna.Upřesnění zadání položkového rozpočtu na 

první etapu chodníků kolem obecního úřadu. 

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

2) OZ vybíralo ze tří nabídek na opravu střechy na dolní čekárně. Vybralo nejlevnější nabídku od 

pana **** za 25 685 Kč. Jednat bude se zhotovitelem starosta obce, který domluví termín 

realizace a předání a přebere dokončené dílo. 

 Odsouhlaseno 6-ti zastupiteli. N. Olivová se zdržela hlasování. Nikdo nebyl proti. 

Usnesení č. 16/19: OZ vybralo zhotovitele opravy střechy dolní čekárny pana **** dle cenové 

nabídky za 25 685Kč. 

3) OZ obdrželo do emailové schránky obce žádost od paní ****na odkoupení části pozemku č. 

403/5 s obecní studnou. OZ tuto žádost zamítá do doby, než bude vyhotoven projekt 

kanalizace a územní plán. Po dokončení těchto projektů může občanka požádat o odkoupení 

znovu. 

 Odsouhlaseno všemi zastupiteli.Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 
 
Usnesení č. 17/19: OZ žádost o odkoupení pozemku zamítá. 

 
4) OZ rozhodlo o opravě sportoviště formou brigády. Obec nakoupí potřebný materiál k natření 

kovových prvků sportoviště a náhradě poškozeného dřevěného bednění pletivem. 
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 Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 
 

Usnesení č. 18/19: Obec zaplatí materiál na opravu sportoviště. 
 

 
5) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 5 

 Zastupitelé vzali na vědomí  - R. Potměšilová, Z. Mayer, V. Pecha, J. Slavík, N. Olivová, 

K. Kalenský, M. Smetana 

 
6) Diskuse 

Starosta informoval občany o konání tradičních táborů v okolí Heřmanče. 

Starosta informoval občany, že nechal vyhotovit pasport na opravu přístřešku u OÚ. 

Paní *** požaduje stanovisko OZ jak naložit s navezeným materiálem na spravení 

cesty, kterou využívají občané obce a část zasahuje  na obecním pozemek, to bude 

projednáno na dalším zastupitelstvu obce. 

Paní *** upozornila na nesrovnalosti ve zveřejňovaných informacích o ceně a 

spotřebě vody, informacích v rozpočtu obce  a zvýšených nákladech na údržbu vody a 

požaduje doložení opatření, kterými bude OZ situaci řešit. OZ se bude tímto bodem 

zabývat na pracovní poradě. 

Koupě vchodových dveří z plastu k vodojemu. 

19. 6. v 17:30 pracovní porada. 

 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hodin. 

 

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

   

Nikola Olivová ………………………………..   dne…………………………………………. 

 

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

 

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


