Zápis č. 10/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 17. 12. 2018
Čas konání:
od 18:35 hod. do 20:40 hod.
Přítomni:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel (příchod 18:37 hod), Martin Havlíček, Attila Szűcs (odchod
20:20 hod), 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. 10/2018 v 18:35 hodin.
----------------------------------------2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem zápisu byla určena p. Iveta Drazdíková. Ověřovateli zápisu byli navrženi p. Martin Havlíček a p.
Zdeněk Zachař.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele zápisu p. Ivetu Drazdíkovou a volí ověřovatele zápisu p. 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. 10/2018/2 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přivítání a zahájení
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Projednání a schválení programu jednání zastupitelstva obce
Informace o plánu financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku
Projednání návrhu kalkulace vodného a stočného pro rok 2019
Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č.:
IV-12-6023279/02
Projednání pořízení komunální techniky na údržbu zeleně
Projednání došlých nabídek na realizaci zeleně budované návsi

9.
10.
11.
12.

Projednání příspěvků seniorům na dopravu
Projednání příspěvků na předškolní vzdělání
Pověření finančního výboru kontrolou vyúčtování poskytnutých dotací
Příkaz č. 1/2018 k provedení inventarizace majetku a závazků obce Herink k 31. 12. 2018 včetně
jmenování členů inventarizační komise
13. Pověření starosty obce Herink k provedení závěrečného rozpočtového opatření obce Herink za rok 2018 s
účetní obce k 31. 12. 2018
14. Projednání kupní smlouvy veřejného osvětlení - Optreal III. Etapa (rozšíření programu)
15. Různé
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. 10/2018/3 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------4. Informace o plánu financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku
Termín podání návrhu bodu programu:
10. 12. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta informoval, že obec má schválený plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku.
Plán nenařizuje deponovat prostředky fyzicky na bankovním účtu. Dále informoval, že stále nebyla
ministerstvem financí a ministerstvem zemědělství schválena závazná metodika jak fond tvořit a naplňovat. Z.
Schwarzmayerová konstatovala, že i přesto si myslí, že obec by měla ukládat prostředky na tento fond,
z důvodu, např. havárie vody. Uvedla, že by chtěla, aby obec byla v tomto směru zodpovědná a nebrala si
příklad od okolních obcí. Starosta reagoval, že tento fond není určen na havárii vody, pouze na obnovu
vodohospodářského majetku.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
----------------------------------------5. Projednání návrhu kalkulace vodného a stočného pro rok 2019
Termín podání návrhu bodu programu:
10. 12. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta opětovně předložil návrh kalkulace vodného a stočného, který navrhuje snížení vodného o 2,2% a
stočného o 1,2%. Z. Schwarzmayerová chtěla vědět, odkud se vzala informace, že původně se vodné a stočné
mělo navýšit o 17%. Starosta odpověděl, že tato informace je čerpána z předložené kalkulace cen od 1. SČV.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výši vodného a stočného dle předloženého návrhu kalkulace.
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. 10/2018/4 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------6. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č.:
IV-12-6023279/02
Termín podání návrhu bodu programu:
10. 12. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
K bodu neproběhla diskuze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvy o právu provést stavbu č.: IV-12-6023279/02 dle předloženého návrhu.
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. 10/2018/5 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------7. Projednání pořízení komunální techniky na údržbu zeleně
Termín podání návrhu bodu programu:
10. 12. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta navrhl pořídit malotraktor pro potřeby údržby obce, jedná se o malotraktor s kabinou, vybavený
radlicí a příkopovým mulčovačem. Dle potřeby je k traktoru možno připojit další příslušenství, jako je
nastavitelná radlice. Starosta informoval zastupitele o cenách za malotraktor a dodal, že cena je již zahrnuta
v rozpočtu na r. 2019. Z. Šteffelová vznesla dotaz, co se bude dělat s původním malotraktorem a kde se bude
skladovat. Starosta odpověděl, že obec si ponechá oba malotraktory, pro které je v obci využití a skladovat se
budou v garáži OÚ. Z. Zachař vznesl dotaz, zda nepořídit i další příslušenství – posypové rozmetadlo a valník.
Starosta odpověděl, že posypové rozmetadlo bylo zakoupeno k původnímu malotraktoru a valník není nutný
z důvodu, že obec vlastní přívěsný vozík, který půjde připojit i k novému malotraktoru.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink souhlasí s pořízením malotraktoru Vega 42HP vč. příkopového mulčovače a
nastavitelné radlice. Zplnomocňuje starostu a místostarostu k výběru dodavatele dle nejnižší cenové nabídky.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs, Jitka Schwarzmayerová,
Zdeněk Zachař, Martin Richter, Jana Šteffelová
proti: nikdo
zdržel se:
Usnesení č. 10/2018/6 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------8. Projednání došlých nabídek na realizaci zeleně budované návsi
Termín podání návrhu bodu programu:
10. 12. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta informoval, že byli osloveni tři dodavatelé a jeden se přihlásil na základě zveřejněné výzvy na úřední
desce. Celkem byly podány dvě nabídky, které předložil zastupitelům. Zastupitelé diskutovali o ceně za 5-ti
letou záruku za stromy a určení sankcí při nedodržení podmínek ve smlouvě, která bude sepsána právníkem.
J.Schwarzmayerová poukázala na to, že došlé nabídky nelze úplně správně porovnat, jelikož došlé nabídky
nejsou stejné. M. Richter požádal starostu, aby firma Green project s.r.o. nabídku více specifikovala – rozepsala
činnosti obsahující jednotlivé finanční částky a toto obsahovala i smlouva.
Nejprve se hlasovalo o 1. nabídce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink určuje jako vítěze výběrového řízení Green project, s.r.o. a zplnomocňuje starostu
k podpisu smlouvy o dílo dle soutěžených podmínek, s doplněním sankce za nedodržení podmínek smlouvy.
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. 10/2018/7 bylo zastupitelstvem schváleno.
O 2. nabídce se dále nehlasovalo.
----------------------------------------9. Projednání příspěvků seniorům na dopravu
Termín podání návrhu bodu programu:
10. 12. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman

Diskuze:
Starosta navrhl zavedení finančního příspěvku pro seniory, a to především z důvodu, že obec nezajišťuje
dostatečnou dopravní obsluhu.
Výši příspěvku navrhl ve výši 2 000,- Kč/rok
Podmínky pro získání finančního příspěvku:
Trvalý pobyt v obci Herink, dosažení věku 65 let a bezdlužnost vůči obci Herink.
Z. Schwarzmayerová navrhla jako protinávrh 1000 Kč/rok.
Z. Šteffelová navrhla, že by částku nespecifikovala na každý rok, ale pouze zatím na rok 2019. Zastupitelé
souhlasili.
Nejprve se hlasovalo o protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro seniory ve výši 1 000,- Kč na rok
2019, za splnění podmínek: trvalý pobyt v obci Herink, dosažení věku 65 let a bezdlužnost vůči obci Herink.
Hlasování:
pro: Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter,
proti: Karel Zeman
zdržel se: Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Tomáš Brhel, Martin Havlíček
Usnesení č. 10/2018/8 nebylo zastupitelstvem schváleno.
Poté se hlasovalo o původním návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro seniory ve výši 2 000,- Kč na rok
2019, za splnění podmínek: trvalý pobyt v obci Herink, dosažení věku 65 let a bezdlužnost vůči obci Herink.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Miroslav Masopust, Attila Szűcs
proti: nikdo
zdržel se: Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
Usnesení č. 10/2018/9 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------10. Projednání příspěvků na předškolní vzdělání
Termín podání návrhu bodu programu:
10. 12. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta navrhl zavedení finančního příspěvku na předškolní vzdělávání.
Výši příspěvku navrhl ve výši 2 500,- Kč/školní pololetí
Podmínky pro získání finančního příspěvku:
- Trvalý pobyt dítěte a jednoho zákonného zástupce v obci Herink.
- Dosažení věku v rozmezí 3 – 7 let v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 a zároveň dítě v tomto období
nesmí již navštěvovat ZŠ.
- Bezdlužnost zákonného zástupce vůči obci Herink.

Z. Zachař vznesl názor, že náklady jsou na všechny děti, a že by příspěvek měl být rozšířen na všechny děti
s trvalým pobytem v obci. J. Šteffelová vznesla dotaz, proč se tento příspěvek nazývá na předškolní vzdělávání,
když příspěvek obdrží i děti, které do MŠ nenavštěvují.
M. Richter vznesl protinávrh, navrhuje 1000 Kč/rok pro osoby ve věku v rozmezí 0-18 let, za splnění podmínek:
trvalý pobyt dítěte a jednoho zákonného zástupce v obci Herink a bezdlužnost zákonného zástupce vůči obci
Herink. Výše příspěvku platná od 1. 1. 2019 do odvolání.
Nejprve se hlasovalo o protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro občany do 18 let ve výši 1 000,- Kč
na rok za splnění podmínek: trvalý pobyt dítěte a jednoho zákonného zástupce v obci Herink, bezdlužnost
zákonného zástupce vůči obci Herink. Tento finanční příspěvek se schvaluje od 1. 1. 2019 do odvolání.
Hlasování:
pro: Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
proti: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs
zdržel se: Martin Havlíček
Usnesení č. 10/2018/10 nebylo zastupitelstvem schváleno.
Poté se hlasovalo o původním návrhu:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na předškolní vzdělávání ve výši
2 500,- Kč/školní pololetí za splnění podmínek: trvalý pobyt dítěte a jednoho zákonného zástupce v obci
Herink, dosažení věku v rozmezí 3 – 7 let v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 a zároveň dítě v tomto období
nesmí již navštěvovat ZŠ, bezdlužnost zákonného zástupce vůči obci Herink. Tento finanční příspěvek se
schvaluje od 1. 1. 2019 do odvolání.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Attila Szűcs
proti: Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 10/2018/11 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------11. Pověření finančního výboru kontrolou vyúčtování poskytnutých dotací
Termín podání návrhu bodu programu:
10. 12. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta navrhl pověřit finanční výbor kontrolou vyúčtování poskytnutých dotací obcí pro SK Herink z.s. a FK
Dobřejovice z.s., a to do dalšího zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink pověřuje finanční výbor kontrolou využití poskytnutých dotací pro SK Herink z.s. a FK
Dobřejovice z.s.

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. 10/2018/12 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------12. Příkaz č. 1/2018 k provedení inventarizace majetku a závazků obce Herink k 31. 12. 2018 včetně
jmenování členů inventarizační komise
Termín podání návrhu bodu programu:
10. 12. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta obce předložil příkaz č. 1/2018 k provedení inventarizace majetku a navrhl do inventarizační komise p.
Ivetu Drazdíkovou a Danielu Neubauerovou. Dále byl navržen Attila Szűcs.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink schvaluje příkaz č. 1/2018 a jmenuje do inventarizační komise: Ivetu Drazdíkovou,
Danielu Neubauerovou a 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. 10/2018/13 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------13. Pověření starosty obce Herink k provedení závěrečného rozpočtového opatření obce Herink za rok 2018
s účetní obce k 31. 12. 2018
Termín podání návrhu bodu programu:
10. 12. 2018
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
K bodu neproběhla diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink pověřuje starostu obce k provedení závěrečného rozpočtového opatření. Starosta
bude o tomto rozpočtovém opatření informovat zastupitelstvo obce na nejbližším jednání zastupitelstva obce.
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. 10/2018/14 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------14. Projednání kupní smlouvy veřejného osvětlení - Optreal III. etapa
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 12. 2018
Předkladatel:
Miroslav Masopust
Diskuze:
Místostarosta předložil návrh kupní smlouvy a konstatoval, že by obec chtěla převzít od OPTREAL s.r.o. veřejné
osvětlení do vlastnictví obce, aby již byl zahájen jeho provoz. Doplnil, že veškeré připojovací poplatky uhradí
OPTREAL s.r.o. a záruční podmínky budou doplněny dle plánovací smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink souhlasí s návrhem smlouvy po doplnění, že veškeré připojovací poplatky uhradí
společnost OPTREAL s.r.o. a záruční podmínky budou upraveny dle plánovací smlouvy.
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. 10/2018/15 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------15. Různé
Z. Zachař informoval o aktuální situaci protihlukových opatření. V současné době dojde ke kolaudaci části
obchvatu 512. Závazek vybudovat protihlukového opatření je stále aktuální, nicméně s jeho realizací lze počítat
nejdříve ve výhledu 10 let.
Z. Zachař dále informoval o dotaci na evakuační vůz, o který je možné žádat v r. 2019 a 2020. Výše dotace je
předpokládána ve výši 750 tis. Kč a cena vozu cca 1 mil. Kč. Starosta řekl, že podporuje hasiče v obci, a že by byl
ochoten nákup auta pomocí dotací realizovat za předpokladu, že nové auto bude vyměněno za současné auto
a nové auto bude moci být využíváno i pro údržbu obce.
Z. Zachař vznesl dotaz, zda má obec protipovodňovou komisi. Starosta informoval, že ano včetně
protipovodňového plánu.
Další termín zastupitelstva bude 22. 1. 2019 v 18.30 hod.

Zápis vyhotoven dne:
18. 12. 2018
Zapsal:
Iveta Drazdíková:

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

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Zachař:

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

Martin Havlíček:

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

Starosta obce:
Karel Zeman:

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

