OBEC HEŘMANEČ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 14
Datum konání zastupitelstva: 12. 12. 2019 zahájeno v 19:00 hodin
Přítomní členové: Zdeněk Mayer, Josef Slavík, Ing. Renata Potměšilová, Martin Smetana
Omluvení členové: Václav Pecha, Karel Kalenský, Nikola Olivová

Zapisovatel: Ing. Renata Potměšilová
Ověřovatelé: Martin Kubeš, Josef Slavík
Byla přítomna nadpoloviční většina členů. Starosta prohlásil zastupitelstvo za usnášeníschopné.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrola usnesení z předešlého zastupitelstva
Návrh rozpočtu 2020
Volba inventární komise
Zadání vypracování studie na kanalizaci
RO č. 12
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 informoval občany, že je od 11.12. vyvěšen na úřední desce Návrh rozpočtu obce na
rok 2020, ke kterému se mohou občané a zastupitelé vyjadřovat dokud nedojde k jeho
schválení.


Zastupitelé vzali na vědomí

3) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se složením inventární komise. Jako předsedu
určil Josefa Slavíka, jako členy ***** a Václava Pechu.



Zastupitelé vzali na vědomí

OBEC HEŘMANEČ
4) Starosta obce navrhl zadat zpracování studie na kanalizaci firmě ALCEDO, kvůli jednoduššímu
rozhodování o projektu kanalizace. Zadání studie je dle směrnic v kompetenci starosty obce,
požádal však zastupitelstvo o hlasování.



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

Usnesení č. 32/19: OZ souhlasí se zadáním vypracování studie na kanalizaci pro obec Heřmaneč
firmou ALCEDO.

5) Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 12


Zastupitelé vzali na vědomí.

6) Diskuse
- Místostarostka vyzvala zastupitele a občany, aby se vyjádřili k návrhu rozpočtu.
- Starosta informoval o zajištění informací o hodinové sazbě pana **** za inženýring ve výši
300,-Kč za hodinu a 8,- Kč/km cestovné.
- Zadána žádost o dotaci na kraj z POV na chodníky.
- Josef Slavík informoval o nových skutečnostech z Valné hromady DSO Borek. Zpřísní se
pravidla pro tříděný a netříděný odpad a to bude mít vliv i na cenu. Byla dodána k obecnímu
úřadu nová popelnice na jedlé oleje, které se likvidují v uzavřených nádobách.
- Diskuse o rozšíření třídících míst v obci a nákupu větších popelnic na plasty a na sklo.
- Přesun třídících popelnic od bytovky směrem ke sportovišti.
Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Ověřovatelé:

******* ………………………………

Josef Slavík

Starosta:

dne………………………………………….

………………………………..

dne………………………………………….

Zdeněk Mayer …………………………………

dne………………………………………….

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

dne…………………………………………

