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  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 17 
  

Datum konání zastupitelstva:  28. 5. 2020 zahájeno v  19:00 hodin 

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

Kalenský, Nikola Olivová 

Omluvení členové: Václav Pecha 

 

Zapisovatel: Josef  Slavík  

Ověřovatelé: Martin Kubeš, Ing. Renata Potměšilová 

Byla přítomna nadpoloviční většina členů. Starosta prohlásil zastupitelstvo za usnášeníschopné. 

Program: 

1) Kontrola usnesení z předešlého zastupitelstva 

2) Žádosti o prodej obecních pozemků 

3) Žádost MAS Č. Kanada 

4) R.O. č. 1-3 

5) Diskuse 

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

Body: 

1) Usnesení jsou plněna 

 Odsouhlaseno všemi přítomnými zastupiteli.  Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo 

nebyl proti. 

2) Na obecní úřad byly doručeny tři žádosti o prodej obecních pozemků. První žádost byla od 

Manželů ***, kteří žádali o parcelu č. 408/12 k výstavbě rodinného domu. Druhá žádost byla 

od *** o parcelu č. 408/12, případně pak o parcelu č. 490/8 s částí přilehlého pozemku 

490/11, který žádal o prodej kvůli zajištění budoucího bydlení pro své syny. Další žádost byla 

o prodej části parcely č. 403/5 se studní od paní *** za účelem revitalizace studně pro 

soukromé účely. Obecní zastupitelstvo všechny žádosti odložilo. Žádosti o prodej pozemků č. 

408/12, 490/8 a část přilehlého pozemku 490/11 do doby, než bude vyhotovený územní 

plán. V případě žádosti o parcelu č. 403/5 se studní se žádost odložila do doby, než bude 

vyhotovena studie kanalizace. 

 

 Odsouhlaseno všemi přítomnými zastupiteli.  Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo 

nebyl proti. 
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3) MAS Česká kanada zaslala obci Heřmaneč žádost o souhlas s přidělením jejího katastrálního 

území do své působnosti,  dále s vypracováním integrované strategie rozvoje území a 

s členským příspěvkem z rozpočtu obce ve výši 1Kč/obyvatel a to  na období 2021 -2027. 

 

  Odsouhlaseno všemi přítomnými zastupiteli.  Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo 

nebyl proti. 

Usnesení č. 35/20: 

1. Zastupitelstvo obce Heřmaneč souhlasí, aby katastrální území obce Heřmaneč bylo začleněno do 

územní působnosti MAS Česká Kanada o.p.s. na roky 2021 – 2027. 

 

2. Zastupitelstvo obce Heřmaneč souhlasí, aby byla zpracována Integrovaná strategie rozvoje území 

na roky 2021 – 2027 na celé území MAS Česká Kanada o.p.s. 

 

3. Zastupitelstvo obce Heřmaneč souhlasí s příspěvkem z rozpočtu obce ve výši 1,- Kč/obyvatele/rok 

pro MAS Česká Kanada o.p.s. od 1. 1. 2021, jakož i pro následující roky. 

 

 

4) Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 1, 2, 3. 

 

5) Diskuse 

 

- Studie kanalizace 

- Chodníky 

- Vodovod, hlídání hladiny vody 

- Fakturace za elektrikářské práce 

- Zábor obecních pozemků 

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:50  hodin. 

 

Ověřovatelé: Martin Kubeš ………………………………  dne…………………………………………. 

   

Ing.  Renata Potměšilová…………………………..  dne…………………………………………. 

 

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

 

Zapisovatel:  Josef Slavík …………………………  dne………………………………………… 


