
OBEC HEŘMANEČ 
 

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 29 
  

Datum konání zastupitelstva:  30. 12. 2021 zahájeno v 18:00 hodin 

Přítomní členové:  Zdeněk Mayer, Nikola Olivová, Josef Slavík, Renata Potměšilová, 

Václav Pecha 

Omluvení členové:   Karel Kalenský, Martin Smetana 

Zapisovatel:    Ing. Renata Potměšilová 

Ověřovatelé:    Slavík Josef, Nikola Olivová 

__________________________________________________________________________________ 

Program:   1. Kontrola usnesení 

                    2. Dar narození dítěte 

                    3. Rozpočet obce 2022 

                    4. Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2026 

                    5. Stanovy Mikroregion Dačicko 

                    6. Diskuse 

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

__________________________________________________________________________________ 

Body:  

1. Kontrola usnesení  

Usnesení jsou plněna. 

2. Dar k narození dítěte 

Zastupitel Josef Slavík navrhl, aby se dar od obce k narození dítěte zvedl ze současných 10 000,- Kč na 

15 000,- Kč jednorázově.  

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

Usnesení č. 55/21: Zastupitelstvo obce schválilo navýšení daru občanům za narození dítěte na 

15 000,- Kč. Na tento dar mají nárok rodiče, kteří mají oba trvalé bydliště v obci Heřmaneč a zažádat 

o něj je možné po narození dítěte na obecním úřadě v úředních hodinách. 
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3. Rozpočet obce na rok 2022 

Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s Rozpočtem obce pro rok 2022 a vyzval 

zastupitele k jeho odsouhlasení. 

 

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

Usnesení č. 56/21: Rozpočet obce pro rok 2022 obce Heřmaneč byl schválen. 

4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023-2026 

Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany se Střednědobým rozpočtem obce na roky 

2023-2026 a vyzval zastupitele k jeho odsouhlasení. 

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

Usnesení č. 57/21: Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023-2026 obce Heřmaneč byl 

schválen. 

5. Stanovy dobrovolného svazku obcí 

Starosta odeslal zastupitelům podklady k prostudování nových stanov Mikroregionu Dačicko a vyzval 

k jejich odsouhlasení. 

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

Usnesení č. 58/21: Zastupitelstvo obce Heřmaneč schválilo stanovy dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Dačicko. 

6. Diskuse 

Diskuse o radarech na třech místech při příjezdu do obce. 

Vybudování sběrného místa tříděného odpadu u bytovky a v dolní části obce.  

Diskuse o žluté popelnici k domu na požádání. 

Stav výkopů od eonu. 

 

Veřejné zasedání skončilo v 18:50. 

 

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

   

             Nikola Olivová …………………………………….  dne…………………………………………. 
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Starosta:  Zdeněk Mayer …………………………………  dne…………………………………………. 

 

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


