
OBEC HEŘMANEČ 
 

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 28 
  

Datum konání zastupitelstva:  13. 12. 2021 zahájeno v 19:00 hodin 

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

Václav Pecha 

Omluvení členové:   Nikola Olivová, Martin Smetana 

Zapisovatel:    Ing. Renata Potměšilová 

Ověřovatelé:    Pecha Václav, Josef Tůma 

__________________________________________________________________________________ 

Program:   1. Kontrola usnesení 

                    2. Návrh rozpočtu 2022 

                    3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

                    4. Inventární komise 

                    5. Vyhláška komunální odpad 

                    6. Diskuse 

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

__________________________________________________________________________________ 

Body:  

1. Kontrola usnesení  

Usnesení jsou plněna. 

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

 

2. Návrh rozpočtu 2022 

Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s Návrhem rozpočtu pro 2022 a vyzval 

zastupitele k jeho odsouhlasení. 

 

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

Usnesení č. 52/21:  Návrh rozpočtu pro rok 2022 obce Heřmaneč byl schválen. 
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3. Návrh střednědobého rozpočtu obce na roky 2023-2026 

Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s Návrhem střednědobého rozpočtu obce na 

roky 2023-2026 a vyzval zastupitele k jeho odsouhlasení. 

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

Usnesení č. 53/21: Návrh střednědobého rozpočtu obce na roky 2023-2026 obce Heřmaneč byl 

schválen. 

4. Jmenování inventární komise a nařízení inventury obce. 

Starosta obce jmenoval jako předsedu inventární komise Josefa Slavíka a jako členy Václava Pechu a 

Josefa Tůmu. Zároveň nařídil provést inventuru ke dni 31.12.2021 a to nejpozději do 31.1.2022. 

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

 

5. Schválení Vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Starosta obce představil novou vyhlášku o odpadovém hospodářství. Po diskuzi stanovili zastupitelé 

poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 400,-Kč na trvale žijícího obyvatele, nebo vlastníka 

nemovitosti.  

✓ Odsouhlaseno 4 zastupiteli. Nikdo se nezdržel hlasování. Karel Kalenský byl proti. 

Usnesení č. 54/21: Zastupitelstvo obce schválilo Vyhlášku o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 

6. Diskuse 

Informace o možnostech dotací na domácí čističky pro obce 

 

 

 

Ověřovatelé: Václav Pecha ………………………………………...  dne…………………………………………. 

   

Josef Tůma …………………………………….  dne…………………………………………. 
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Starosta:  Zdeněk Mayer …………………………………  dne…………………………………………. 

 

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


