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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 32 
  

Datum konání zastupitelstva: 30. 6. 2022 zahájeno v  19:00 hodin 

Přítomní členové: Zdeněk Mayer, Josef Slavík, Ing. Renata Potměšilová, Václav Pecha, Martin 

Smetana, Karel Kalenský, Nikola Olivová 

Zapisovatel: Ing. Renata Potměšilová 

Ověřovatelé: Olivová Nikola, Pecha Václav 

 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Závěrečný účet, účetní závěrka 

3) Hospodaření obce 

4) Pomník 

5) Pozemky směna 

6) RO 

7) Diskuse 

 

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

Body: 

1.  Kontrola usnesení 

• Usnesení z posledního zastupitelstva jsou plněna 

• Z předchozích není dořešeno čištění a oprava vodojemu a následná instalace hlídání 

hladiny vody – starosta informoval o objednání pana Jebavého na čištění a opravu 

v průběhu října, termín je nutné pohlídat 

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

2. Závěrečný účet, účetní závěrka 

• Zastupitelé schválili závěrečný účet za rok 2021 a to bez výhrad, zároveň projednali 

a schválili účetní závěrku obce ke dni 31. 12. 2021. 

 

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

Usnesení č. 65/22: Zastupitelé schválili závěrečný učet za rok 2021 a to bez výhrad, 

zároveň projednali a schválili účetní závěrku obce ke dni 31.12.2021. 
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3. Hospodaření obce 

• Starosta seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem hospodaření obce za rok 2021. 

• Kontrolu provedla paní Chlumecká a zjistila, že nebyla řádně vyvěšena zpráva o 

výsledku přezkoumání hospodaření, chybu u invent. soupisu č. 231 a chybu v zápisu 

ze zastupitelstva č. 18 u směny pozemku 580/7 

Náprava chyb: 

Zastupitelstvo ukládá starostovi zveřejňovat Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem. 

Účetní obce dokládá dodržovat zákon 420/204 Sb. §10 odst. 3 písmena c, zákona o 

účetnictví. Bude napraveno správným postupem při inventarizaci majetku 

k 31.12.2022. ÚC při inventarizaci k 31.12.2022 ověří, zda skutečný stav majetku a 

závazků v inventurních soupisech, odpovídá stavu v účetnictví k 31.12.2022 

Dle doložené smlouvy byla část parcely 580/7 prodána panu Šabatkovi, jelikož měl 

jediný zájem po zveřejnění záměru. Tímto se doplňuje zápis z 8.9.2016. 

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

Usnesení č. 66/22: Starosta seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem hospodaření 

obce za rok 2021 a s nápravou chyb.  

Zastupitelstvo ukládá starostovi zveřejňovat Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem. 

Účetní obce dokládá dodržovat zákon 420/204 Sb. §10 odst. 3 písmena c, zákona o 

účetnictví. Bude napraveno správným postupem při inventarizaci majetku 

k 31.12.2022. ÚC při inventarizaci k 31.12.2022 ověří, zda skutečný stav majetku a 

závazků v inventurních soupisech, odpovídá stavu v účetnictví k 31.12.2022 

Dle doložené smlouvy byla část parcely 580/7 prodána panu Šabatkovi, jelikož měl 

jediný zájem po zveřejnění záměru. Tímto se doplňuje zápis z 8. 9. 2016. 

4. Pomník 

• Cenová nabídka na opravu pomníku na návsi a pomníku výsadkářů. Cena celkem za 

zlato 16 239 Kč na pomníku na návsi a za černou barvu na pomníku výsadkářů za 

2100,- Kč. 

 

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

Usnesení č. 67/22: Zastupitelé odsouhlasili opravu písma pomníku na návsi zlatou barvou a pomníku 

Výsadkářů černou barvou.  

5. Pozemky směna 

Jedná se o směnu parcel 490/11, 591/2, 490/8, a 403/5 z majetku obce za stejnou výměru 

části parcely 490/9 v majetku ***. Starosta obce vyřídí smlouvu o směně.  
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✓ Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 

Usnesení č. 68/22: Zastupitelstvo udělilo souhlas s vyřízením smlouvy o směně mezi Obcí 

Heřmaneč parcel č. 490/11, 591/2, 490/8 a 403/5 z majetku za stejnou výměru části parcely 

490/9 v majetku ***. 

 

6. Rozpočtová opatření jsou k seznámení na úřední desce. 

 

7. Diskuse 

• Termín oznámení volebních okrsků 

• Paní **** upozornila na zákon O ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. 3a odst. 9., který 

udává obci povinnost zveřejňovat rozbory vody. Upozornila na nespokojenost s vyřízením její 

žádosti podle zákona 106/99 Sb. A požaduje zaslání informací o cenách rozborů a kopie 

rozborů pitné vody. Dále upozornila na chybějící platnost na ceníku služeb obce. 

• Nákup pozemku od státu – pruh lemující nově vzniklý stavební pozemek vedle Moravců - 

nutno zjistit další postup. 

• Ověřit na Územním plánování, zda lze stavět pouze 2 domy na nově vzniklém stavebním 

pozemku u hasičského hřiště, v územním plánu je prostor dimenzován na 3.  

• Na další zastupitelstvo je třeba zařadit bod o nákupu dávkování sava. 

• Je nutné dohlédnout na termín opravy kanálu u bytovky a u Kovárny. 

• Příští víkend brigáda oprava cest ke studni. 

• Zdobení vánočního stromu – je potřeba sundat výzdobu, opravit jí, případně dokoupit další 

díly. 

• 1. 7.  - 10. 7. se budou pohybovat v okolí obce mladí airsoftéři. Základnu budou mít v chalupě 

č. p. 13. Akce je nahlášena na PČR. 

• Pan Slavík informoval o kolaudaci rozšíření skládky, kterou bude možné od půli července 

využívat, čímž se zvýší poplatek – 15 Kč/osoba/rok od příštího roku. 

• 23. a 24. 7. bude uzavřena cesta na Olšany. 

• Dotaz na stav zakopání elektřiny do země – projekt na veřejné osvětlení, kvůli kterému byla 

elektřina pozastavena, už je v dokončovací fázi, bude následovat nová smlouva od Eonu. 

• Dotaz na umístění popelnic na třízený odpad v dolní části obce – stále nedořešeno. 

 

 

 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno ve 20:15  hodin. 

 

Ověřovatelé: Nikola Olivová ………………………………  dne…………………………………………. 
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Václav Pecha ………………………………..   dne…………………………………………. 

 

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

 

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


