
OBEC HEŘMANEČ 
 

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3 
  

Datum konání zastupitelstva: 29. 12. 2022 zahájeno v 16:00 hodin 

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

Václav Pecha 

Omluvení členové: Karel Kalenský 

Zapisovatel: Renata Potměšilová 

Ověřovatelé: Josef Matyšek, Václav Pecha 

 

Program: 

 

1) Kontrola usnesení 

2) Rozpočet obce Heřmaneč na rok 2023 

3) Žádost o dar od obyvatel 

4) 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) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtem obce Heřmaneč na rok 2023.Rozpočet je vyrovnaný. 

Během diskuse neměl nikdo žádné připomínky. Starosta vyzval zastupitele k hlasování o 

rozpočtu obce Heřmaneč na rok 20223 

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

Usnesení: 14/22: Zastupitelstvo obce Heřmaneč odsouhlasilo rozpočet na rok 2023. 

 

3) Zastupitelstvo obdrželo dvě žádosti o finanční dar.  



OBEC HEŘMANEČ 
 

A) První žádost byla od paní ****. Žádost splňuje podmínky stanovené v usnesení č. 13/22 

pro vyplacení finančního daru od obce Heřmaneč ve výši 4 000,- Kč. Tento dar bude 

poskytnut na základě darovací smlouvy a vyplacen v měsíci lednu.  

B) Druhá žádost byla podána od paní *****. Žádost splňuje podmínky stanovené 

v usnesení č. 13/22 pro vyplacení finančního daru od obce Heřmaneč ve výši 4 000,- Kč. 

Tento dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy a vyplacen v měsíci lednu.  

Usnesení č. 15/22: OZ odsouhlasilo vyplacení dvou finančních darů na základě žádostí od občanů 

pomocí darovací smlouvy v celkové výši 8 000,- Kč. 

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

 

4) Diskuse 

Převzetí nového chodníku provedl pan Kopačka 

Zpevnění cesty k čarodějnicím 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno ve 16:20 hodin. 

 

Ověřovatelé: Josef Matyšek ………………………………  dne…………………………………………. 

   

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

 

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

 

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


