Zápis č. 1/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016

Čas konání:
od 19:30 hod. do 23:05 hod.
Přítomni:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka Dunčková, Michaela
Winklerová (příchod 20:55)
Nepřítomni:
omluven: Attila Szűcs , Jaroslav Novotný
Předsedající:
Karel Zeman – starosta obce
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
----------------------------------------1. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem byl určen Karel Zeman. Ověřovateli zápisu byli navrženi Zdeněk Zachař a Jana Šteffelová.
Hlasování:
pro:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka Dunčková
proti: nikdo
zdržel se:
nikdo
Usnesení č. 1 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------2. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
Program jednání:
1. Přivítání a zahájení.
2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
3. Projednání Žádosti o vyjádření a souhlasu se stavbou, žádost k vyjádření k sítím v místě stavby, žádost o
podpis smlouvy o smlouvě budoucí. (ELEKTROŠTIKA, s.r.o.).
4. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie.
5. Jmenování kronikáře.
6. Zprávy o činnosti výborů za rok 2015.
7. Určení termínu konání ZO pro rok 2016.
8. Projednání záměru realizace retenční nádrže v ulici Do Višňovky.
9. Projednání žádosti BUDA-MONT s.r.o. o umístění reklamy.
10. Projednání Plánovací smlouvy (Univerzální stavební a.s.) (rozšířený bod programu)
11. Projednání úhrady svozu bioodpadů obyvatelům Herinku. (rozšířený bod programu)
12. Projednání rozšíření tříděného odpadu o kontejnery na rostlinný olej. (rozšířený bod programu)
13. Projednání záměru schválení vyhlášky o omezení používání zábavné pyrotechniky (rozšířený bod
programu)
14. Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje navržený program
Hlasování:
pro:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka Dunčková
proti: nikdo
zdržel se:
nikdo
Usnesení č. 2 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------3. Projednání Žádosti o vyjádření a souhlasu se stavbou, žádost k vyjádření k sítím v místě stavby, žádost o
podpis smlouvy o smlouvě budoucí. (ELEKTROŠTIKA, s.r.o.).
Termín podání návrhu bodu programu:
4. 1. 2016
Předkladatel:
Karel Zeman
Text odůvodnění:
Došlé žádosti od společnosti ELEKTROŠTIKA, s.r.o.
Diskuze:
Hlasování:
pro:

Karel Zeman, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka Dunčková

proti: nikdo
zdržel se:
nikdo

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu a místostarostu k podpisu:
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-6019342/VB/03
Usnesení č. 3 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------4. Veřejnoprávní smlouvy Obecní policie Vestec
Termín podání návrhu bodu programu:
23. 12. 2015
Předkladatel:
Karel Zeman
Text odůvodnění:
Na základě schváleného usnesení č. 12/2015/7 (souhlas ZO se záměrem uzavřít veřejnoprávní smlouvu o
výkonu úkolů Obecní policie obcí Vestec) a na základě schváleného rozpočtu pro rok 2016. Předkládám návrh
Veřejnoprávní smlouvy s obcí Vestec.
Diskuze:
Zopakovány argumenty, z minulého zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie mezi
obcí Herink (smluvní obec) a obcí Vestec (zřizovatel Obecní policie) IČ: 00507644, adresa Vestecká 3, Vestec
252 42, Jesenice, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová
proti:
zdržel se: Lenka Dunčková
Usnesení č. 4 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------5. Jmenování kronikáře
Termín podání návrhu bodu programu:
5. 1. 2016
Předkladatel:
Jana Šteffelová
Text odůvodnění:
Podle Zákona o kronikách obcí č. 132/2006 Sb. má každá obec vést kroniku obce, v Herinku dosud kronika
vedená není. V loňském roce jsem se průběžně věnovala sběru dat o naší obci v archivech, část materiálů bylo
možné vidět na výstavce v průběhu vinobraní. Abych tuto svou činnost mohla legalizovat a připravit oficiální
kroniku obce, potřebuji zmocnění ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo jmenuje Janu Šteffelovou do funkce kronikáře obce.
Hlasování:
pro:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Lenka Dunčková
proti:
zdržel se:

Jana Šteffelová

Usnesení č. 5 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------6. Zpráva o činnosti výborů za rok 2015
Termín podání návrhu bodu programu:
5. 1. 2016
Předkladatel:
Karel Zeman
Text odůvodnění:
Zhodnocení práce odvedené jednotlivými výbory, zpráva o jejich činnosti a případné návrhy výborů.
Diskuze:
Předseda Finančního výboru – nepřítomen

Předseda Kontrolního výboru – nepřítomen
Předseda výboru pro školství a kulturu – nepřítomen
Předseda výboru pro životní prostředí přednesl zprávu o činnosti, starosta obce a zastupitelé poděkovali
předsedovi a všem členům výboru pro životní prostředí za vykonanou práci.

Usnesení č. 6 zastupitelstvo bere na vědomí.
----------------------------------------7. Určení termínu konání ZO pro rok 2016
Termín podání návrhu bodu programu:
5. 1. 2016
Předkladatel:
Karel Zeman
Text odůvodnění:
Vzhledem k možnosti plánování navrhuji určení termínu konání ZO pro rok 2016.
Termíny konání ZO.
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
7/2016
8/2016
9/2016
10/2016

23. 2. 2016
22. 3. 2016
19. 4. 2016
24. 5. 2016
21. 6. 2016
6. 9. 2016
4. 10. 2016
8. 11. 2016
13. 12. 2016

19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30

Usnesení č. 7 Zastupitelstvo bere na vědomí.
----------------------------------------8. Projednání záměru realizace retenční nádrže v ulici Do Višňovky
Termín podání návrhu bodu programu:
10. 1. 2015
Předkladatel:
Karel Zeman
Text odůvodnění:
Obec má již stavební povolení na tuto stavbu. Uvedené místo je i v územním plánu vedeno jako místo pro
retenční nádrž a z toho vyplívá, že jiné využití tohoto prostranství není možné. Stavba je navržena tak, aby její
realizací došlo i ke kultivaci prostředí. Na stavby tohoto typu jsou v rámci OPŽP vypsány dotační tituly, pomocí
kterých, by obec stavbu realizovala
Diskuze:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem realizace projektu „Revitalizace území podél ulice Do Višňovky s
výstavbou protipovodňových opatření na pozemku p.č. 288/6 v k.ú. Herink“

Hlasování:
pro:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Jana Šteffelová, Lenka Dunčková
proti:
zdržel se: Martin Havlíček
Usnesení č. 8 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------9. Umístění reklamy BUDA-MONT s.r.o.
Termín podání návrhu bodu programu:
7. 1. 2016
Předkladatel:
Karel Zeman
Text odůvodnění:
Došlá žádost společnosti BUDA-MONT s.r.o. na umístěný reklamy na autobusovou zastávku obce.
Diskuse:
Zastupitelstvo diskutovalo o vzhledu navrhované reklamy.
Vzhledem k dobrým vztahům se společností BUDA-MONT s.r.o. ZO s umístěním reklamy souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s umístěním reklamy na autobusovou zastávku za poplatek 100 Kč/měsíc a
zplnomocňuje starostu a místostarostu k uzavření smlouvy o umístění reklamy.
Hlasování:
pro:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka Dunčková
proti:
zdržel se:
Usnesení č. 9 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------10. Projednání Plánovací smlouvy (Univerzální stavební a.s.)
Termín podání návrhu bodu programu:
19. 1. 2016
Předkladatel:
Karel Zeman
Text odůvodnění:
Došlý návrh plánovací smlouvy pro pozemky v majetku Univerzální stavební a.s..
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem plánovací smlouvy a ukládá a zplnomocňuje starostu a místostarostu
k uzavření Plánovací smlouvy.

Hlasování:
pro:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka Dunčková,
proti:
zdržel se:
Usnesení č. 10 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------11. Projednání úhrady svozu bioodpadů obyvatelům Herinku.
Termín podání návrhu bodu programu:
19. 1. 2016
Předkladatel:
Karel Zeman
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink souhlasí s úhradou poplatků za svoz bioodpadu pro občany s trvalým pobytem
v obci Herink na dobu neurčitou. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením umožňujícím tuto
úhradu.
Hlasování:
pro:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka Dunčková
proti:
zdržel se:
Usnesení č. 11 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------12. Projednání rozšíření tříděného odpadu o kontejnery na rostlinný olej.
Termín podání návrhu bodu programu:
19. 1. 2016
Předkladatel:
Karel Zeman
Text odůvodnění:
Společnost A.S.A nově nabízí nádoby na tříděný odpad - rostlinné oleje. Snížení množství vypouštění
rostlinných olejů sníží zatížení ČOV.
Diskuse:
Zastupitelstvo diskutovalo potřebu udělat maximum pro snížení vypouštění olejů a mastného znečištění do
ČOV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením smlouvy se společností .A.S.A o svoz nádob na tříděný rostlinný olej.
Hlasování:
pro:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka Dunčková,
proti:
zdržel se:
Usnesení č. 12 bylo zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

13. Projednání záměru schválení vyhlášky o omezení používání zábavné pyrotechniky
Termín podání návrhu bodu programu:
19. 1. 2016
Předkladatel:
Karel Zeman
Text odůvodnění:
Časté stížnosti na používání zábavné pyrotechniky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu přípravou vyhlášky o omezení používání zábavné pyrotechniky.
Hlasování:
pro:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Jana Šteffelová, Lenka Dunčková
proti:
zdržel se:

Martin Havlíček, Michaela Winklerová

Usnesení č. 13 bylo zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

Diskuse:
Vyjádření Pražská obalovna
- ZO diskutovalo o záměru Pražské obalovny o úpravě výrobní linky. Výsledkem by mělo být zrušení
jedné výrobní linky (věže) a rozšíření výrobní kapacity linky (věže) druhé.
Vývoj jednání MŠ Modletice
- Starosta informoval o průběhu jednání s obcí Modletice, v tuto chvíli má obec Modletice schválený
záměr na rozšíření MŠ. Po realizaci projektu (školní rok 2017/2018), by mohlo být k dispozici cca 20
míst pro děti z Herinku. V případě dohody na spolupráci by již na školní rok 2016/2017 mohla být
alokována místa pro občany Herinku.
Informace o uložení finančních prostředků obce
- Obec Herink má část finančních prostředků uložených na stavebním spoření. Na 2 ze 3 smluv překročil
již vklad cílovou částku, ZO se shodlo na zvýšení cílové částky přesto, že navýšení bude zpoplatněno.
Částka za navýšení bude výrazně nižší než případná pokuta za "přespoření".
Návrh průzkumu splaškové kanalizace - zjištění černého připojení dešťových vod.
- ZO diskutovalo potřebu zjištění stavu kanalizace. Jedná se především o vpouštění balastních vod
(především dešťová voda) do splaškové kanalizace a dále do ČOV. Tím, že je do ČOV vypouštěná tato
voda, dochází k navýšení nutné údržby, které může vést k zvýšení stočného.
Tvorba dokumentu strategického rozvoje obce
- Proběhla diskuse ohledně potřeby a struktury případného dokumentu strategického rozvoje obce. ZO
nemá jednotný názor na to, jak by tento dokument měl vypadat. Zastupitel Zdeněk Zachař se nabídl, že
připraví aktualizaci stávajícího dokumentu a předloží ZO k projednání.
Číslování uzavíraných smluvních
- ZO diskutovalo potřebu evidence (číslování) uzavíraných smluv obecním úřadem. ZO doporučuje
evidenci zavést.

Starosta informoval, že zastupitel Attila Szűcs se vzdal schváleného daru ve prospěch obce.

Zápis vyhotoven dne:
21. 1. 2016
Zapsal:
Karel Zeman:

............................

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Zachař:

............................

Jana Šteffelová:

............................

Starosta obce:
Karel Zeman:

............................

