
OBEC HEŘMANEČ 
 

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2 
  

Datum konání zastupitelstva: 5. 12. 2022 zahájeno ve 19:00 hodin 

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

Omluvení členové: Václav Pecha, Josef Matyšek 

Zapisovatel: Renata Potměšilová 

Ověřovatelé: Jitka Valdová, Martin Novák 

 

Program: 

 

1) Kontrola usnesení 

2) Slib 

3) Mzda zastupitelů 

4) Návrh rozpočtu 

5) Inventární komise 

6) Vyhláška psi 

7) Dohody zastupitelů 

8) Dotace My v tom Jihočechy nenecháme 

9) Diskuze 

 

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) Zdeněk Mayer, starosta obce požádal zastupitele Karla Kalenského o složení slibu. 

Karel Kalenský slibuje věrnost České Republice 

 

Karel Kalenský   …………………………………….. 



OBEC HEŘMANEČ 
 
 

 

3) Zastupitelstvo projednalo výši odměny pro zastupitele, která bude vyplácena od 1.1.2023 ve 

výši 600 Kč pro každého zastupitele do konce volebního období. 

Usnesení č. 9/22: OZ odsouhlasilo odměnu pro zastupitele ve výši 600,-Kč od 1.1.2023 

• Odsouhlaseno čtyřmi zastupiteli. Karel Kalenský byl proti. Nikdo se nezdržel 

hlasování. 

4) Návrh rozpočtu 

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2023. Rozpočet je navržen jako 

vyrovnaný. V příjmech 2 370 980,-Kč, ve výdajích 2 370 980,- Kč.  Starosta vyzval zastupitele 

k hlasování o návrhu rozpočtu obce. 

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

Usnesení č. 10/22: OZ odsouhlasilo návrh rozpočtu obce Heřmaneč pro rok 2023 

 

5) Inventární komise 

Starosta obce jmenoval předsedu a členy inventární komise a nařídil provést inventuru k 31.12.2022 

Josef Slavík  - předseda  

Václav Pecha – člen 

Martin Kubeš – člen 

• OZ vzalo na vědomí. 

6) Byla představena nová vyhláška o místním poplatku ze psů č 1/22. Tímto se zrušuje obecně 

závazná vyhláška č. 2/1998 Vyhláška o místních poplatcích obce Heřmaneč, ze dne 

14.8.1998. Starosta obce vyzval OZ k hlasování. 

 

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

Usnesení č. 11/22: OZ schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Heřmaneč o místním poplatku ze psů 

č. 1/2022 

7) Starosta obce navrhl, aby zastupitelé měli možnost vykonávat pro obec činnosti na základě 

dohody o provedení práce a požádal zastupitele o hlasování. 

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

Usnesení č. 12/22: OZ odsouhlasilo možnost zastupitelů vykonávat činnost pro obec na základě 

dohody o provedení práce. 

8) My v tom Jihočechy nenecháme  II. 
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OZ se rozhodlo nevstoupit do výzvy My v tom Jihočechy nenecháme II, kvůli administrativní zátěži pro 

obec. Zastupitelé se rozhodli podpořit místní seniory a děti z vlastního rozpočtu dle pravidel dotace 

My v tom Jihočechy nenecháme II. O dar je možné zažádat na obecním úřadě do 31.1.2023. 

Podmínky tohoto daru jsou identické jako ve výzvě od Jihočeského kraje My v tom Jihočechy 

nenecháme II. 

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

Usnesení č. 13/22: OZ odsouhlasilo finanční dar pro seniory a děti dle podmínek krajské dotační vývzy 

My v tom Jihočechy nenecháme II. 

 

9) Diskuse 

RO k seznámení 

Výšlap na Čeloudův vršek 31.12. ve 14:00 

Čištění vodojemu – stále bez domluveného pevného termínu od pana Jebavého. 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:50 hodin. 

 

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

   

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

 

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

 

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


