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 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 25 
  

Datum konání zastupitelstva: 30. 6. 2021 zahájeno v 19:00 hodin 

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

Václav Pecha 

Omluvení členové: Nikola Olivová 

Zapisovatel: Renata Potměšilová 

Ověřovatelé: Josef Slavík, Václav Pecha 

 

Program: 

 

1) Kontrola usnesení 

2) Hospodaření obce, závěrečný účet 

3) SETO elektřina 

4) Souhlas se stavbou 

5) Nadační fond Dačice 

6) Žádost o prodej pozemku 

7) Diskuze 

 

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

Body: 

  

1) Kontrola usnesení – . Usnesení z minulého zastupitelstva jsou splněna. Chybí pouze zadat 

dotisk Rodopisu. 

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

 

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

rok 2020. Zastupitelé schválili závěrečný účet obce za rok 2020 a to bez výhrad. Zároveň 

projednali a schválili účetní závěrku obce ke dni 31.12.2020. Dále zastupitelstvo přijalo 

opatření k nápravě chyb z kontroly hospodaření obce  

- Dodržení termínu nápravy chyb a to do 15-ti dnů po schválení závěrečného účtu 

- Dodání doložky ke smlouvám 

• Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 
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Usnesení č. 46/21: Starosta seznámil členy zastupitelstva s výsledkem kontroly hospodaření obce 

Heřmaneč za rok 2020. Zastupitelé schválili závěrečný účet obce za rok 2020 a to bez výhrad. Zároveň 

projednali a schválili účetní závěrku obce ke dni 31.12.2020. Dále zastupitelstvo přijalo opatření 

k nápravě chyb z kontroly hospodaření obce. 

- Dodržení termínu nápravy chyb a to do 15-ti dnů po schválení závěrečného účtu 

- Dodání doložky ke smlouvám 

 

 

3) Projednání smlouvy se SETEM. Starosta seznámil členy zastupitelstva s projektem vedení 

nového elektrického vedení a požádal zastupitele, aby hlasovali, zda souhlasí s uzavřením 

smlouvy se společností EG.D. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy s EG.D. o 

výkopech a uložení nového elektrického vedení v obci. 

 

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

Usnesení č. 47/21:  Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy s EG.D. o výkopech a uložení 

nového elektrického vedení v obci. 

 

4) Zastupitelé byli vyzváni, aby se vyjádřili k žádosti o souhlas se stavbou paní **** na parcele 

č. 67, 410/6 dle dodané stavební dokumentace. Se stavbou souhlasí všichni přítomní bez 

připomínek. 

 

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

Usnesení č.  48/21: Zastupitelstvo obce Heřmaneč odsouhlasilo žádost o povolení stavby na parcele č. 

67, 410/6 v obci Heřmaneč dle předložené stavební dokumentace a to bez podmínek a výhrad. 

5) Obec obdržela žádost od Nadačního fondu Dačice a starosta vyzval zastupitele, zda souhlasí 

s darem pro Nadační fond Dačice ve výši 7Kč na obyvatele. 

 

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

Usnesení č. 49 /21: Obecní zastupitelstvo souhlasí s darem pro Nadační fond Dačice ve výši 7 Kč na 

obyvatele. 

6) Zastupitelstvo projednalo žádost o pozemek od paní *****. Žádost se odložila do doby, než 

bude hotový územní plán a projekt kanalizace.  

 

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

 

7) Diskuse 

 – osvětlení u č. p. 18 – lampa stojí na soukromém pozemku, zruší se do doby, než bude nové 

veřejné osvětlení 
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- Dar na pomoc Moravě ve výši 10 000,- Kč 

- Debata o hlídání hladiny vody ve vodojemu, čištění vodojemu – oslovení pana Jebavého. 

- Informace z Valné hromady sdružení odpadu v Borku 

- Informace z Mikroregionu 

- Podaní žádostí o odkup pozemku - budoucí stavební parcely vedle Jánských, debata o cenách 

pozemku, jejím rozdělení. 

- Umístění nástěnky na plakáty  

 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno ve 20:40 hodin. 

 

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

   

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

 

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

 

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


