
OBEC HEŘMANEČ 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 10 
  

Datum konání zastupitelstva: 27. 6. 2019 zahájeno v  19:00 hodin 

Přítomní členové: Zdeněk Mayer, Josef Slavík, Ing. Renata Potměšilová, Karel Kalenský, Nikola 

Olivová, Václav Pecha 

Omluvení členové: Martin Smetana 

Zapisovatel: Ing. Renata Potměšilová 

Ověřovatelé: Václav Pecha, Josef Slavík 

 

Program: 

1) Schválení zápisu č. 9 a dodatku č. 1 k zápisu č. 9 

2) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

3) Dodatek č. 1 k jednacímu řádu 

4) Hospodaření obce, závěrečný účet, účetní závěrka 

5) Žádost o prodej obecního pozemku od paní *** 

6) Nadační fond Dačice 

7) Oprava cesty 

8) Diskuse 

S programem a volbou zapisovatele a ověřovatelů souhlasí všichni přítomní zastupitelé. 

Body: 

1) Místostarostka obce seznámila občany se zněním zápisu č. 9, dodatkem č. 1 k zápisu č. 9. 

Paní **** upozornila, že dotaz na práci pana *** zněl jinak a odpověď nedostala, tu jí 

starosta obce poskytl na místě. 

 Odsouhlaseno 5- ti zastupiteli.  Karel Kalenský  se zdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 

Usnesení č. 19/19: Zápis č. 9 a dodatek č. 1 k zápisu č. 9 byl schválen. 

2) Usnesení z minulého zastupitelstva jsou plněna.  

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

 

3) Místostarostka obce seznámila zastupitelstvo a přítomné občany s dodatkem č. 1 

k Jednacímu řádu obce Heřmaneč, který specifikuje podobu zápisu. Dodatek bude zveřejněn 

na webových stránkách obce společně s Jednacím řádem. 

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

Usnesení č. 20/19: Dodatek č. 1 k zápisu byl schválen a nabývá účinnosti. 
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4) Starosta seznámil členy zastupitelstva s výsledkem kontroly hospodaření obce Heřmaneč za 

rok 2018. Zastupitelé schválili závěrečný účet obce Heřmaneč za rok 2018 a to bez výhrad. 

Zároveň projednali a schválili účetní závěrku obce Heřmaneč ke dni 31.12.2018. Starosta 

nařídil přijetí opatření k nápravě chyb při kontrole hospodaření obce. 

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

Usnesení č. 21/19: Zastupitelé schválili závěrečný účet obce  za rok 2018 a účetní závěrku k 31. 12. 

2018 bez výhrad. Starosta nařídil přijetí opatření k nápravě chyb při kontrole hospodaření obce. 

5) OZ obdrželo žádost od paní *** na odkoupení části pozemku č. 583/2 o výměře cca 225m2. 

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. 22/19: OZ žádost paní *** na odkoupení obecního pozemku zamítá. 

 
6) Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s žádostí o příspěvek pro Nadační fond  

Nemocnice Dačice na nemocniční noční stolky ve výši 7,-Kč na obyvatele. 

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

Usnesení č. 23/19 Obec Heřmaneč poskytne finanční příspěvek Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice. 
 

 
7) Starosta obce zajistí písemné vyjádření příslušných orgánů a v případě pozitivního výsledku 

zastupitelstvo obce souhlasí s ponecháním asfaltového recyklátu na obecní cestě. 

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

 
8) Diskuse 

Starosta informoval občany o stavu výškopisu. Je potřeba podrobnější zaměření 

septiků a výstupů kanalizace na soukromých pozemcích. Tímto zastupitelstvo 

oznámilo občanům, aby v pátek nebo sobotu 12. a 13. 7. zpřístupnili své pozemky 

k zaměření. V případě nutnosti se budou řešit návštěvy pro zaměření individuálně. 

Informace bude zaslána obecním emailem a vyvěšena na obecních stránkách. 

 

Místostarostka seznámila zastupitelstvo s informacemi z DSO Mikroregionu Dačicko a 

z jednání na odboru územního plánování o postupu v územním plánu. 

 

Paní *** vznesla dotaz ohledně zdražení vody. To proběhne po odečtu na přelomu 

srpna a září. 

 

Paní *** požaduje doložit dokument Porovnání všech položek pro výpočet vodného a 

stočného za rok 2017. Dále vznesla dotaz, co obsahuje položka mzdy 29 000 Kč a 

položka odpadní voda mzdy 1 000,- Kč a zda se jedná o správu jedné studně nebo 

více studní. Upozornila na nedodržení termínu ohledně řešení plánu údržby zeleně a 

zmodernizování a personálního přeobsazení  údržby vody. Dále se paní **** zeptala, 
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zda je její emailová komunikace zapsána do přijeté pošty. Obec emaily do přijeté 

pošty nezapisuje. 

 

Paní *** vznesla dotaz ohledně odměn členů výborů.  Těm byla odměna nabídnuta, 

ale odmítli. Dále vznesla dotaz na zavedení pracovního deníku k údržbě vody. Deník 

veden není a kontrola probíhá na základě ústního dotazu s panem ***.  Navrhla jako 

zájemce o pozici správce údržby vody ***. Také upozornila na nedodržení termínu 

ohledně řešení údržby zeleně a údržbu vody. 

 

Přítomní občané upozornili na špatný stav zámku v ochranném pásmu u studně. Dále 

na neudržovaný stav okolí studně. Zastupitelstvo vzalo toto oznámení na vědomí a 

bude se tím dále zabývat. 

 

Josef Slavík předal přítomným občanům informace z dobrovolného svazku obcí 

Borek, kde se bude rozšiřovat skládka. Dále bude do obcí zapůjčena nádoba na sběr  

jedlého oleje. 

 

Realizace opravy střechy čekárny je domluvena do konce srpna a nyní se čeká na 

podpis smlouvy se zhotovitelem. 

 

Termín dalšího zastupitelstva je na konci srpna. 

Pracovní porada 21. 8. 2019 v 17:30 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno ve 20:36 hodin. 

 

Ověřovatelé: Josef Slavík ………………………………  dne…………………………………………. 

   

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

 

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

 

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


