Zápis č. 9/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 21. 11. 2018
Čas konání:
od 18:35 hod. do 22:05 hod.
Přítomni:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka
Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
Nepřítomni:
omluven: nikdo
neomluven: nikdo
Předsedající:
Karel Zeman – starosta obce
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
----------------------------------------1. Přivítání a zahájení
Starosta obce přivítal zastupitele a zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 9/2018 v 18:35 hodin.
----------------------------------------2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem zápisu byla určena paní Iveta Drazdíková. Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Martin Havlíček a
pan Zdeněk Zachař.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele zápisu paní Ivetu Drazdíkovou a volí ověřovatele zápisu pana Martina
Havlíčka a Zdeňka Zachaře.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka
Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 9/2018/2 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přivítání a zahájení
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání zastupitelstva obce
Projednání jednacího řádu
Volba místostarosty
Projednání revokace usnesení č. 13 ze zasedání 8/2018
Projednání revokace usnesení č. 14 ze zasedání 8/2018
Volba určeného zastupitele pro pořízení územního plánu
Pověření zastupitele pro jednání v otázce protihlukových opatření

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Informace o dění v obci
Projednání zadání výběrového řízení na realizaci zeleně v rámci budované návsi
Projednání cenového dodatku ke svozu komunálního a tříděného odpadu
Projednání realizace výstavby mateřské školy Herink
Projednání návrhu kalkulace vodného a stočného pro rok 2019
Projednání zavedení rozesílání informačních SMS pro občany
Projednání schválení redakční rady občasníku zpravodaje
Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2019
Volba členů kontrolního a finančního výboru (rozšíření programu)
Projednání termínů dalších zastupitelstev obcí (rozšíření programu)
Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program včetně jeho rozšíření.
Hlasování:
Pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka
Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 9/2018/3 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------4. Projednání jednacího řádu
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 11. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta obce předložil návrh Jednacího řádu pro volební období 2018 – 2022. Jitka Schwarzmayerová uvedla,
že čl. 8, bod 10 a) a c) ji přijdou totožné, proto navrhovala vyškrtnutí bodu a). Dále vznesla další připomínku ke
čl. 6 bod 2), kde navrhovala také vyškrtnutí. Attila Szűcs konstatoval, že veškeré podklady k řádu byly čerpány
z ministerstva. Paní Šteffelová vznesla připomínku ke čl. 7 bod 2), tj. způsob předkládání návrhů do programu
zastupitelstev. Zastupitelé diskutovali o těchto třech připomínkách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád dle přiloženého návrhu se zapracovanými připomínkami, tj. čl. 8, bod
10) a) ponechání pouze první části věty, čl. 6 bod 2) – vyškrtnout, čl. 7 bod 2) – doplnit možnost předkládání
návrhů do programu formou e-mailu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka
Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 9/2018/4 bylo zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

5. Volba místostarosty
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 11. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Paní Jitka Schwarzmayerová
navrhla Zdeňka Zachaře s odůvodněním, že sice jejich strana vyhrála volby jako druhá, ale i přesto by měli mít
nárok na místo ve vedení obce. Pan Karel Zeman podal protinávrh, a to zvolit do funkce místostarosty pana
Miroslava Masopusta.
Nejprve se hlasovalo o protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí místostarostu obce Herink pana Miroslava Masopusta.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs
proti: Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
zdržel se: nikdo
O původním návrhu se dále nehlasovalo.
Usnesení č. 9/2018/5 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------6. Projednání revokace usnesení č. 13 ze zasedání 8/2018
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 11. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta obce Karel Zeman informoval, že dle upozornění od mzdové účetní, která ověřovala informaci o
výplatě odměn za výkon členů zastupitelstva obce na Krajském úřadě Středočeského kraje, musí být v usnesení
jasně uvedeno, od kdy mzda zastupiteli náleží a odměnu nelze určit zpětně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce na 1.350,- Kč měsíčně, a to od 21. 11. 2018.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka
Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 9/2018/6 bylo zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

7. Projednání revokace usnesení č. 14 ze zasedání 8/2018
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 11. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Předsedající konstatoval, že stejně jako v předchozím bodu, musí být i u místostarosty přesně uvedeno, od
jakého data bude odměna poskytována.
Paní Šteffelová vznesla dotaz, co je náplní práce místostarosty za tuto odměnu. Pan Masopust reagoval, že se
zabývá převážně stavebními záležitostmi na úřadě a vykonává stavební dozor u realizace projektů. Paní
Schwarzmayerová chtěla vědět, kolik času této funkci věnuje. Pan Masopust upřesnil, že se této funkci věnuje
3 dny v týdnu. Paní Schwarzmayerová vznesla dotaz, zda je odměna za výkon funkce místostarosty jediným
příjmem od obce a zda je pan místostarosta s obci v jiném obchodním vztahu. Pan místostarosta potvrdil, že
od obce nemá žádný jiný příjem a v jiném obchodním vztahu není.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 22.000,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne 21. 11. 2018.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs, Jitka Schwarzmayerová,
Zdeněk Zachař, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: Jana Šteffelová
Usnesení č. 9/2018/7 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------8. Volba určeného zastupitele pro pořízení územního plánu
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 11. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta Karel Zeman navrhl, aby pověřených zastupitelem pro pořízení územního plánu byl i nadále Attila
Szűcs.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink určuje jako pověřeného zastupitele pro pořízení územního plánu Attilu Szűcs.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka
Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 9/2018/8 bylo zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

9. Pověření zastupitele pro jednání v otázce protihlukových opatření
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 11. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta obce Karel Zeman navrhl, aby byl pan Zdeněk Zachař pověřen k jednání ve věci protihlukových
opatření na D0 spolu se starostou obce. Pan Attila Szűcs konstatoval, že se mu nelíbí propagace průběhu
jednání a volební kampaně ve prospěch pana Zdeňka Zachaře, který uvádí, že je vše jeho zásluhou, zatím co je
to práce kolektivní, vznesl tedy na něj dotaz, co bude jeho náplní a v čem bude přínosem pro zastupitelstvo.
Pan Zdeněk Zachař na to reagoval, že se bude dále účastnit jednání, že si myslí, že navázal dobré vztahy a
věnuje tomu svůj čas.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink zplnomocňuje zastupitele pana Zdeňka Zachaře k jednání v otázkách protihlukových
opatření na obchvatu D0.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař,
Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: Miroslav Masopust, Attila Szűcs
Usnesení č. 9/2018/9 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------10. Informace o dění v obci
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 11. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta obce informoval o přístřešcích na tříděný odpad. Dle dodavatele by měly být dodány do konce
listopadu.
Dále se diskutovalo o retardérech v obci.
Pan Masopust informoval o zahájení stavby návsi, která bude ukončena do konce dubna 2019 a informoval
zastupitelstvo o nutnosti zmenšení pergoly z důvodu vedení inženýrských sítí.
Dále byla sdělena informace o dokončení dopravního značení v ulici Radějovická, možném termínu staveb
chodníků v ul. Hlavní a Radějovická a o dotacích na ně.
Pan Zdeněk Zachař požádal starostu obce o umístění dopravního zrcadla na náklady obce v ulici Na Hrázi
(zatáčka u rybníka), vzhledem k velkému riziku nehodovosti. Starosta Karel Zeman přislíbil zaměření místa,
vzhledem k budoucímu chodníku a následné umístění zrcadla.
Dále pan Zdeněk Zachař vznesl dotaz na možnost zjednosměrnění některých ulic v lokalitě za rybníkem. Toto
opatření by vedlo k větší bezpečnosti provozu v těchto ulicích. Starosta Karel Zeman informoval o skutečnosti,
že toto opatření je navrženo i Obecní policií a bude realizováno až po převzetí lokality obcí.
Paní Šteffelová vznesla dotaz na dosazení remízku u kapličky. Starosta Karel Zeman sdělil, že obec má 2 roky od
vykácení původního porostu na vysazení nových stromů. Paní Šteffelová konstatovala, že tato lhůta už
uplynula. Pan starosta sdělil, že je v kontaktu s p. Šustou, který doporučí obci druhovou skladbu pro novou
výsadbu.

Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
-----------------------------------------

11. Projednání zadání výběrového řízení na realizaci zeleně v rámci budované návsi
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 11. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta informoval, že je potřeba vyhlásit výběrové řízení na realizaci zeleně v budované návsi. Jelikož se
jedná o zakázku mimo zákon o veřejných zakázkách, stačí poptat tři dodavatele a na základě jejich nabídek
zastupitelstvo dodavatele vybere. Zastupitelé diskutovali, co by mělo zadávací řízení obsahovat, shodli se na
požadavku záruky na výsadbu, která by měla být min. 5 let. Záruka bude soutěžena jako samostatný bod
poptávky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink pověřuje starostu obce oslovením minimálně tří firem na dodávku realizace zeleně
na budované návsi dle projektové dokumentace, s podmínkou záruky na výsadbu 5 let.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka
Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 9/2018/10 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------12. Projednání cenového dodatku ke svozu komunálního a tříděného odpadu
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 11. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta obce předložil návrh cenového dodatku ke smlouvě na svoz komunálního a tříděného odpadu,
předložený dodavatelem svozových služeb. Dodavatel cenovým dodatkem navyšuje cenu za svoz o necelých
5%. Starosta navrhl, aby navýšení nebylo promítnuto do cen za komunální odpad pro občany obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink souhlasí s uzavřením cenového dodatku dle předloženého návrhu a zplnomocňuje
starostu k jeho podpisu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka
Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

Usnesení č. 9/2018/11 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------13. Projednání realizace výstavby mateřské školy Herink
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 11. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta obce Karel Zeman předložil porovnání dřívější nabídky na dodávku školy od paní Šteffelové s poslední
nabídkou na dodávku školky. Paní Šteffelová vznesla dotaz, proč je v posledním rozpočtu na školku uvedená
mnohem vyšší částka než byla dřívější nabídka. Starosta vysvětlil, že nabídky jsou cenově srovnatelné, rozdíl je
pouze v obsahu a kvalitě uváděných položek. Starosta dále doplnil, že cena bude upřesněna v dokumentaci pro
provedení stavby.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
----------------------------------------14. Projednání návrhu kalkulace vodného a stočného pro rok 2019
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 11. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta informoval, že díky dohodám s 1.SčV a intenzifikaci ČOV se podařilo snížit vodné o 2,2% a stočné o
1,2%. Dále upozornil, že původní návrh byl zvýšit stočné o 17% a vodné o 15%. Paní Schwarzmayerová
upozornila na existenci dokumentu Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku ze dne
4.10.2016. Starosta obce upozornil, že projednávání tohoto dokumentu není předmětem projednávaného
bodu. Attila Szűcs navrhl vyslechnout příspěvek paní Schwarzmayerové, která uvedla, že v souladu s tímto
dokumentem se obec zavázala každoročně tvořit fond a to včetně deponace finančních prostředků na budoucí
potřeby obce k tomuto účelu (obnova VH majetku za účelem zajištění zdroje pitné vody a odvodu splaškové
vody pro občany obce) , přesto tento plán nebyl plněn. Proto navrhuje tuto otázku řešit na dalším
zastupitelstvu obce s cílem Plán plnit. Finanční prostředky na tvorbu fondu se tvoří právě z kalkulované ceny
vodného a stočného v položce "nájemné", proto navrhuje ceny vodného a stočného zachovat ve stejné výši
jako v předchozích letech a zvýšit tak položku nájemné a vytvořit tím vyšší fond. Starosta obce konstatoval, že
snížení vodného a stočného byl jeden z předvolebních slibů občanům ve volební kampani sdružení "Jdeme dál"
a proto nadále trvá na snížení cen o 2,2% na vodném a o 1,2% na stočném. Na otázku pana Zemana jestli si
myslí, že sliby voličům se plnit nemusí odpověděla, že jí je přednější hospodaření obce než sliby občanům. Dále
dodala, že úspora ze snížení cen v takto nízké relaci v jednotlivých domácnostech bude zanedbatelná s
ohledem na objem spotřeby za rok, kdežto kumulace prostředků na obci ze všech domácností bude významná
a přinese obci více finančních prostředků, které může účelně využít. Na závěr upozornila, že fond se má tvořit
ze zákona, existuje zde mechanizmus na získání prostředků a tak by ho obec měla plně využít.
Z důvodu nových podnětů navrhl pan Szűcs, aby bylo jednání o tomto bodě přesunuto na další jednání
zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink souhlasí s odsunutím projednáním tohoto bodu na další jednání zastupitelstva.
Hlasování:

pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka
Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 9/2018/12 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------15. Projednání zavedení rozesílání informačních SMS pro občany
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 11. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta obce navrhl rozšířit informovanost občanů pomocí rozesílání SMS. Cena za provoz této služby
představuje náklady ve výši 20 000,- až 50 000,- Kč, a to v závislosti na četnosti rozesílání SMS. Zastupitelstvo
diskutovalo o efektivnosti a přínosu pro občany. Závěrem diskuze bylo navrženo provedení průzkumu formou
ankety pro občany obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink souhlasí se záměrem rozšíření informačního kanálu pomoci SMS a ukládá starostovi
vyhlásit anketu pro zjištění zájmu občanů o tento komunikační kanál. Termín vyhodnocení ankety je nejpozději
do 31. 1. 2019.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
proti: Tomáš Brhel, Martin Havlíček
zdržel se: Attila Szűcs
Usnesení č. 9/2018/13 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------16. Projednání schválení redakční rady občasníku zpravodaje
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 11. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta obce navrhl jmenovat do redakční rady občasníku paní Michaelu Winklerovou a vyzval členy
zastupitelstva k přednesení návrhů. Pan Szűcs navrhl pana Karla Zemana. Paní Schwarzmayerová konstatovala,
že se ji nelíbí, pokud redakční radu tvoří někdo, kdo není členem zastupitelstva, proto navrhla pana Zdeňka
Zachaře.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink schvaluje redakční radu ve složení Michaela Winklerová, Karel Zeman a Zdeněk
Zachař.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Zdeněk
Zachař, Martin Richter

proti: nikdo
zdržel se: Jitka Schwarzmayerová
Usnesení č. 9/2018/14 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------17. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2019
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 11. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta Karel Zeman předložil návrh na úpravu rozpočtu od p. Smolaře, velitele jednotky SDH, který žádá o
navýšení rozpočtu o 30 000,- Kč. Pan Smolař doplnil, že v r. 2019 budou vyhlášeny dotace na hasičské
automobily. Pan Zachař doplnil informace k dotaci s tím, že na příští ZO doplní konkrétní podklady. Pan Attila
Szűcs navrhl, že v případě, že se o tuto dotaci bude obec ucházet, měl by být tento případný výdaj zahrnut
v rozpočtu na rok 2019. Pan Smolař uvedl, že podmínkou dotace není mít výdaj rezervovaný v rozpočtu. Paní
Jitka Schwarzmayerová označila rozpočet za zbytečně schodkový (mínus 21,5 mil. Kč).
Připomínky J. Šteffelové byly vypořádány v bodě č. 13.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu po zapracování změny, tj. navýšení 30 000,- Kč
v paragrafu 5512 – Požární ochrana na celkovou částku 78 000,- Kč a schvaluje rozpočet pro rok 2019 jako
schodkový s tím, že výdaje nepokryté příjmy budou hrazeny z přebytku z let minulých, jako závazné ukazatele
budou použity jednotlivé paragrafy.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs
proti: nikdo
zdržel se: Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
Usnesení č. 9/2018/15 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------18. Volba členů kontrolního a finančního výboru (rozšíření programu)
Termín podání návrhu bodu programu:
21. 11. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta Karel Zeman navrhl jako členy kontrolního výboru jmenovat pana Jiřího Horáka a paní Šárku
Škarvadovou a vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Žádný protinávrh
nebyl vznesen. Dále vyzval členy zastupitelstva, aby podali návrhy na jmenování členů finančního výboru.
Zdeněk Zachař navrhl jako členku finančního výboru paní Jitku Schwarzmayerovou a pana Martina Richtera.
Karel Zeman navrhl jako členy finančního výboru jmenovat pana Tomáše Hejtíka a pana Stanislava Dlouhého.
Nejprve bylo hlasováno o návrzích členů pro kontrolní výbor.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Herink jmenuje jako členy kontrolního výboru pana Jiřího Horáka a paní Šárku Škarvadovou.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs
proti: Jana Šteffelová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
zdržel se: Jitka Schwarzmayerová
Usnesení č. 9/2018/16 bylo zastupitelstvem schváleno.
Dále bylo hlasováno o jednotlivých kandidátech do finančního výboru v pořadí dle předložených návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink jmenuje jako členku finančního výboru paní Jitku Schwarzmayerovou.
Hlasování:
pro: Jana Šteffelová, Zdeněk Zachař, Martin Richter, Jitka Schwarzmayerová
proti: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Martin Havlíček, Attila Szűcs
zdržel se: Tomáš Brhel
Usnesení č. 9/2018/17 nebylo zastupitelstvem schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink jmenuje jako člena finančního výboru Martina Richtera.
Hlasování:
pro: Jana Šteffelová, Zdeněk Zachař, Martin Richter, Jitka Schwarzmayerová
proti: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs
zdržel se: Tomáš Brhel, Martin Havlíček
Usnesení č. 9/2018/18 nebylo zastupitelstvem schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink jmenuje jako člena finančního výboru pana Tomáš Hejtíka.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs
proti: Zdeněk Zachař, Martin Richter, Jitka Schwarzmayerová
zdržel se: Jana Šteffelová
Usnesení č. 9/2018/19 bylo zastupitelstvem schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink jmenuje jako člena finančního výboru pana Stanislava Dlouhého.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs
proti: Martin Richter
zdržel se: Jana Šteffelová, Zdeněk Zachař, Jitka Schwarzmayerová
Usnesení č. 9/2018/20 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------19. Projednání termínů dalších zastupitelstev obcí
Termín podání návrhu bodu programu:
21. 11. 2018

Diskuze:
Zastupitelstvo obce se shodlo na termínu dalšího zastupitelstva na 17. 12. 2018.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
----------------------------------------20. Diskuze
Paní Šteffelová požádala o doplnění smluv, uzavřených obcí, na webové stránky Herinku tak, jak to
zastupitelstvu ukládá usnesení z r. 2016. Pan Zeman odpověděl, že smlouvy jsou zveřejněné na webu vhodneuverejneni.cz a jednalo by se o duplicitní informaci. Jana Šteffelová požádala, aby na stránkách obce byl
zveřejněn aspoň odkaz na tyto stránky, aby veřejnost měla možnost se s uzavřenými smlouvami seznamovat.

Zápis vyhotoven dne:
26. 11. 2018
Zapsal:
Iveta Drazdíková:

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

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Zachař:

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

Martin Havlíček:

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

Starosta obce:
Karel Zeman:

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

