OBEC HEŘMANEČ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 26
Datum konání zastupitelstva:

29. 9. 2021 zahájeno v 19:00 hodin

Přítomní členové:

Zdeněk Mayer, Nikola Olivová, Karel Kalenský, Josef Slavík

Omluvení členové:

Renata Potměšilová, Václav Pecha, Martin Smetana

Zapisovatel:

Nikola Olivová

Ověřovatelé:

Josef Slavík, Karel Kalenský

__________________________________________________________________________________
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
✓

Kontrola usnesení
Pověření – nákup pozemku
ÚP - námitka
RO
Žádost - dotace
Diskuze
S programem a volbou zapisovatele a ověřovatelů souhlasí všichni přítomní zastupitelé.

__________________________________________________________________________________
Body:
1. Kontrola usnesení
• Seznámení s hospodařením obce
• Odsouhlasení smluv Seto
• Odsouhlasení stavba chaty paní Havlíkové
• Odsouhlasení daru pro nadační fond
• Odložení odkupu pozemku paní ****
✓ Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti.
2. Pověření – nákup pozemku
• Na hrázi rybníka teče výpustní roura a je nutná oprava, plocha vody a hráz zasahuje
do pozemků, které nejsou ve vlastnictví obce
• Je potřeba odkoupit část pozemku pana *** a paní ****, aby bylo možné požádat o
dotace a hráz opravit
• Starosta k účelu jednání o odkupu potřebuje pověření odsouhlasené zastupitelstvem
• Aktuálně se jedná pouze o pozemek: 498/3 paní ***, pozemek pana *** byl schválen
již dříve
✓ Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti.
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3. ÚP – námitka
• Byla vznesena námitka k verzi ÚP panem Jiřím ***, který požaduje, aby na jeho
parcele 118/2 byla v ÚP provedena změna na pozemek takového typu, na kterém
mu bude umožněno postavit skleník a přístřešky na dřevo, což stávající typ
neumožňuje
• Úřad územního plánování doporučuje, aby se o stejnou změnu obcí požádalo i na
sousední parcele 118/1, která patří ****
• Na obci je, aby námitku schválilo nebo zamítlo
✓ Schváleno všemi zastupiteli. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti.

4. RO
•

Na webových stránkách obce jsou vyvěšena aktuální rozpočtová opatření k
prostudování

5. Žádost – dotace
• Možnost č. 1 – Část veřejného osvětlení
• Možnost č. 2 - Oprava rybníka
• Možnost č. 3 - Část chodníků
• Aktuálně čekáme na schůzku starosty s panem Kopačkou, který zjišťuje současné
dotační tituly, abychom se mohli rozhodnout
• Schůzka by měla proběhnout v neděli 3. 10. 2021

6. Diskuse
• Oprava provaleného chodníku u bytovky – objížďka trvá do konce roku, takže je
otázka, zda to řešit teď nebo po novém roce kvůli zvýšenému provozu – po
předchozí prohlídce a zaměření byla navržena provizorní oprava plátem železa a
dorovnat starými chodníkovými dlažkami, pokud to dle prohlídky bude technicky
možné
• Nejde vidět přes zeleň do křižovatky směrem od Maršova na Lipnici/Radlice
• Suchý strom po cestě k čarodějnicím – bylo by potřeba ho zabezpečit /ořezat větve
• Nutnost úpravy vyhlášky o odpadech – máme rozdíl mezi trvalými a rekreačními
objekty – životní prostředí požaduje ceny sjednotit
• Zítra schůzka starosty s právníkem – projednání podmínek smlouvy na prodej
parcel, které vzniknou v rámci nového ÚP –> stavba typu RD, trvalý pobyt členů
účastných smlouvy o prodeji a zápisu na katastru, kolaudace do 5-ti let od smlouvy,
10 let trvalý pobyt po kolaudaci, zajištění inženýrských sítí na vlastní náklady. Obec
zajistí na větším z pozemků přeložení vody.
• Nečitelné písmo na pomníku na parku – potřeba poptat opravu
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Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:40 hodin.

Ověřovatelé:

Josef Slavík ………………………………………...

dne………………………………………….

Karel Kalenský …………………………………….

dne………………………………………….

Starosta:

Zdeněk Mayer …………………………………

dne………………………………………….

Zapisovatel:

Nikola Olivová ……………….……………………

dne…………………………………………

