
OBEC HEŘMANEČ 
 

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 24 
  

Datum konání zastupitelstva: 31. 3. 2021 zahájeno v 19:00 hodin 

Přítomní členové: Zdeněk Mayer, Karel Kalenský, Martin Smetana, Nikola Olivová, Josef Slavík 

Omluvení členové: Václav Pecha, Renata Potměšilová 

Zapisovatel: Nikola Olivová 

Ověřovatelé: Josef Slavík, Martin Smetana 

 

Program: 

 

1) Kontrola usnesení 

2) Vrata přístřešek 

3) Rodopis 

4) RO 

5) Diskuze 

 

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

Body: 

  

1) Kontrola usnesení – naposledy se řešil jen rozpočet a ten byl odsouhlasen.  

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

 

2) Vrata přístřešek – Jsou 3 nabídky: Lomax (á více než 30tis.), Mikulík (30tis. a 33tis.), Woomet 

(á 20.506kč + 907Kč). Rozhodnuto, že bude oslovena firma Woomet s tím, že nebudeme 

požadovat pohon na dálkové ovládání a také je možné, že cena se cca o 1tis. navýší, protože 

nabídka byla platná do konce března.  

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

Usnesení č. 44/21: Vrata na přístřešek budou objednána od firmy Woomet dle aktuální cenové 

nabídky. 

 

3) Rodopis – byly zaevidovány všechny opravy, které byly nahlášeny a je potřeba doobjednat 

nějaké výtisky. Jeden výtisk je 460kč, což je stejně jako minule. Prodej bude za 660kč. Zatím 

bude objednáno 10ks. Jeden kus požaduje knihovna Studená.  
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• Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 

Usnesení č. 45/21: Zastupitelé odsouhlasili objednání dotisku 10-ti kusů Rodopisu Heřmaneč v ceně 

460Kč na zkus s prodejem 660Kč za kus. 

 

4) RO – k nahlédnutí 

5) Diskuze 

 – připomenutí žádosti paní *** o odkoupení části pozemku – situace je stále stejná, není 

stále studie kanalizace a územní plán 

- diskuse na téma stanovení ceny pozemků – opět debata o tom, že navrhovaných 40kč za 

pozemek určený ke stavbě se zdá starostovi moc z důvodu nezasíťování pozemků, 

ostatním přítomným členům přijde adekvátní. Ostatní pozemky v obci se prodávají za 

20kč. 

- nevrátilo se poměrně dost podepsaných smluv o poskytování vody – diskuse na téma, 

zda ty smlouvy, které máme doma jsou už ty konečné po úpravě, prý ano 

- na čem stojí studie kanalizace a územní plán? – je potřeba zorganizovat setkání obyvatel 

a probrat jak územní plán, tak možnosti tras kanalizace v závislosti na to, kde nás vlastníci 

pozemků pustí. Setkání nedovoluje epidemiologická situace. 

- studny a elektrika k nim, popelnice, letní/zimní provoz, úklid po kopání hráze – starosta 

domluví brigádu 

- pasport studní a kolaudace – probíhá, je potřeba objednat zaměření 

- projekt na veřejné osvětlení – zpracovává ho Kopačka 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:40 hodin. 

 

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

   

Martin Smetana ………………………………..   dne…………………………………………. 

 

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

 

Zapisovatel:  Nikola Olivová ………………                 dne………………………………………… 


