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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 18 
  

Datum konání zastupitelstva:  30. 6. 2020 zahájeno v  19:00 hodin 

Přítomní členové:Zdeněk Mayer, Josef Slavík, Ing. Renata Potměšilová,Václav Pecha,Martin 

Smetana,Karel Kalenský, Nikola Olivová 

Zapisovatel: Ing. Renata Potměšilová 

Ověřovatelé: Hana Kubešová, Josef Slavík 

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

Program: 

1) Kontrola usnesení z předešlého zastupitelstva 

2) Hospodaření obce, Návrh závěrečného účtu 

3) Žádost nadačního fondu Nemocnice Dačice 

4) Žádost o prodej obecního pozemku 

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) Starosta seznámil členy zastupitelstva s výsledkem kontroly hospodaření obce Heřmaneč za 

rok 2019. Zastupitelé schválili závěrečný účet za rok 2019 a to bez výhrad. Zároveň projednali 

a schválili účetní závěrku obce Heřmaneč ke dni 31.12.2019. Dále zastupitelstvo přijalo 

opatření k nápravě chyb a nedostatků z kontroly hospodaření obce. Smlouvy budou opatřeny 

doložkou potvrzující platnost právního jednání ve smyslu zákona. 

 

 Odsouhlaseno všemi přítomnými zastupiteli.  Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo 

nebyl proti. 

Usnesení č. 36/20 Zastupitelé schválili závěrečný účet za rok 2019 a to bez výhrad. Zároveň projednali 

a schválili účetní závěrku obce Heřmaneč ke dni 31.12.2019. Dále zastupitelstvo přijalo opatření 

k nápravě chyb a nedostatků z kontroly hospodaření obce. Smlouvy budou opatřeny doložkou 

potvrzující platnost právního jednání ve smyslu zákona. 
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3) Nadační fond Nemocnice Dačice požádal o dar na financování nočních stolků ve výši 7 Kč na 

obyvatele. Zastupitelé tuto žádost projednali a dar odsouhlasili. 

 

  Odsouhlaseno všemi přítomnými zastupiteli.  Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo 

nebyl proti. 

Usnesení č. 37/20: Zastupitelstvo obce schválilo peněžní dar pro Nadační fond Nemocnice Dačice ve 

výši 7 Kč na obyvatele. 

 

4) Zastupitelé projednali žádost od *******, který požádal o prodej části pozemku č. 9/1, 

případně pak o část pozemku č. 596/8. Tato žádost se odkládá do doby, než bude mít obec 

k dispozici studii kanalizace a územní plán. 

 Odsouhlaseno 5-ti zastupiteli. V. Pecha a K. Kalenský se zdrželi hlasování. Nikdo nebyl 

proti. 

 

5) Diskuse 

 

- Podmínky výběrového řízení na chodníky. Starosta zajistí informace od p. Kopačky. R. 

Potměšilová zajistí informace z mikroregionu. 

- Odstávka vody kvůli opravě části vodovodu. 

- Zprovoznění lampy na křižovatce ke Klepáku u **** – *** předloží cenovou nabídku. 

- Zjištění informací ohledně dotací a uložení kabelů veřejného osvětlení do výkopů od 

Eonu. 

- Informace z Valné hromady Borek  

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 20:15 hodin. 

 

Ověřovatelé: Hana Kubešová ………………………………  dne…………………………………………. 

   

Josef Slavík…………………………..    dne…………………………………………. 

 

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

 

Zapisovatel:  Ing.  Renata Potměšilová …………………………  dne………………………………………… 


