Zápis č. 3/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 24. 4. 2019
Čas konání:
od 18:30 hod. do 20:10 hod.
Přítomni:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jana Šteffelová (příchod 18:34 hod), Jitka
Schwarzmayerová, Martin Richter, Zdeněk Zachař
Nepřítomni:
omluven: Martin Havlíček
neomluven: nikdo
Předsedající:
Karel Zeman – starosta obce
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
----------------------------------------1. Přivítání a zahájení
Starosta obce přivítal zastupitele a zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2019 v 18:30 hodin.
----------------------------------------2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem zápisu byla určena paní Iveta Drazdíková. Ověřovateli zápisu byli navrženi p. Tomáš Brhel a p.
Zdeněk Zachař.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele zápisu paní Ivetu Drazdíkovou a volí ověřovatele zápisu p. Tomáše
Brhela a Zdeňka Zachaře.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jitka Schwarzmayerová, Martin Richter,
Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2019/2 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
Projednání revokace usnesení č. 2/2019/11 ze zasedání 2/2019 tj. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě č. 2999/000660011/2018-KH/Pí/BS
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV -12-6023954/VB/1 (Elmoz)
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6019619/1 (Elmoz)
Projednání změnových listů na akci "Náves Herink"
Vyhodnocení došlých žádostí v grantovém řízení 2019

9.
10.
11.
12.
13.

Projednání ročního zápisu do obecní kroniky
Projednání stížnosti na činnost kontrolního výboru
Informace o závěrečném rozpočtovém opatření za rok 2018
Projednání rozpočtového opatření č. 2 (rozšíření programu)
Různé

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program včetně rozšíření.
Hlasování:
Pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová,
Martin Richter, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2019/3 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------4. Projednání revokace usnesení č. 2/2019/11 ze zasedání 2/2019 tj. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě č. 2999/000660011/2018-KH/Pí/BS
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 4. 2019
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta opětovně předložil Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
2999/000660011/2018-KH/Pí/BS a navrhl revokovat schválené usnesení č.: 2/2019/11 ze dne 18. 3. 2019,
z důvodu nutnosti ponechání záruční lhůty 60 měsíců (čl. II bod 2.2). Délka záruky je ve prospěch obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
2999/000660011/2018-KH/Pí/BS dle předloženého návrhu a zplnomocňuje starostu k jejímu podpisu. A ruší
usnesení č.: 2/2019/11 ze dne 18. 3. 2019.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová,
Martin Richter, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2019/4 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------5. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV -12-6023954/VB/1 (Elmoz)
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 4. 2019
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta informoval, že se jedná o pozemek parc. č. 46/5 a 364.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV -12-6023954/VB/1 dle předloženého návrhu a zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová,
Martin Richter, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2019/5 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------6. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6019619/1 (Elmoz)
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 4. 2019
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta informoval, že se jedná o pozemek parc. č. 45/38.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6019619/1
dle předloženého návrhu a zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová,
Martin Richter, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2019/6 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------7. Projednání změnových listů na akci "Náves Herink"
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 4. 2019
Předkladatel:
Miroslav Masopust
Diskuze:
Místostarosta předložil a seznámil zastupitele se čtyřmi změnovými listy (č. 5, 13, 14 a 15), které byly dodány
firmou GREEN PROJECT k akci Náves obce Herink. Doplnil, že celková cena zakázky se díky všem změnovým
listům (vč. již odsouhlasených) sníží přibližně o 98 tis. Kč.
P. Schwarzmayerová měla dotaz ke sklonu návsi v období dešťových srážek, z důvodu odtoku vody u budovy
úřadu. Dále navrhovala zpevnění některých částí zeleně. P. Masopust reagoval, že vsakování vody je zde řešeno
vsakovacím objektem obdélníkového tvaru před hasičskou zbrojnicí. Drobné stavební úpravy mohou provést
zaměstnanci úřadu (údržbáři) po skončení akce.
P. Richter se dotazoval na výši ceny altánů návsi a dětského hřiště. Místostarosta p. Masopust vysvětlil, že cena
je dle rozpočtu za náves přibližně 1,1 mil. Kč a 600 tis. Kč za dětské hřiště. P. Richter dále reagoval, že cena je

příliš vysoká. P. Masopust vysvětlil, že k celkové ceně nelze přistupovat dle jednotlivých položek. Vysvětlil, že
předpokládaná cena za altán dle URSu je cca 600 tis. Kč a realizátor stavby ho dal do nabídky za 1,1 mil. Kč,
přičemž jejich rozpočet byl nadhodnocen, aby v této URSové položce si „schovali“ rezervy cen např. za přesuny
půdy apod. Altán se ale dodatečně zkracoval, což musela firma dle ceníku URSu odečíst přibližně 180 tis. Kč,
oproti přibližně reálných 50 tis Kč. Místostarosta dále doplnil, že tím firma samozřejmě poškodila sama sebe a
že obec soutěží cenu dle vypracovaného rozpočtu jako celkovou cenu a nikoliv dle cenových položek firmy. Dále
doplnil, že vysoutěžená cena firmy GREEN PROJECT, která se přihlásila do soutěže jako jediná, byla ještě o 0,5
mil. Kč nižší než soutěžená cena. Místostarosta vysvětlil, že URSová cena vychází z pravidelně vydávaných ceníků,
které jsou uznávány dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých změnových listech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnovým listem č.: 13. a zplnomocňuje starostu k uzavření dodatku smlouvy
dle schváleného změnového listu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová,
Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: Martin Richter
Usnesení č. 3/2019/7 bylo zastupitelstvem schváleno.

----------------------------------------Dále se hlasovalo o změnovém listu č. 14.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnovým listem č.: 14. a zplnomocňuje starostu k uzavření dodatku smlouvy
dle schváleného změnového listu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová,
Zdeněk Zachař, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2019/8 bylo zastupitelstvem schváleno.

----------------------------------------Dále se hlasovalo o změnovém listu č. 15.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnovým listem č.: 15 a zplnomocňuje starostu k uzavření dodatku smlouvy dle
schváleného změnového listu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová,
Zdeněk Zachař, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2019/9 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------Dále se hlasovalo o změnovém listu č. 5.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnovým listem č.: 5. a zplnomocňuje starostu k uzavření dodatku smlouvy dle
schváleného změnového listu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová,
Zdeněk Zachař, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2019/10 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------8. Vyhodnocení došlých žádostí v grantovém řízení 2019
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 4. 2019
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta informoval, že byly přijaty 3 žádosti o grant na podporu volnočasových aktivit v obci, a to od:
SK Herink z.s. ve výši 20 000 Kč,
SDH Modletice ve výši 20 000 Kč,
Myslivecké sdružení Dobřejovice, z.s. ve výši 15 000 Kč.

O jednotlivých žádostech se hlasovalo samostatně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s přidělením dotace pro SK Herink z.s. ve výši 20 000 Kč a zplnomocňuje starostu
k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová,
Martin Richter, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2019/11 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s přidělením dotace pro SDH Modletice ve výši 20 000 Kč a zplnomocňuje starostu
k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová,
Martin Richter, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2019/12 bylo zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s přidělením dotace pro Myslivecké sdružení Dobřejovice, z.s. ve výši 15 000 Kč a
zplnomocňuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová,
Martin Richter, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2019/13 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------9. Projednání ročního zápisu do obecní kroniky
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 4. 2019
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Kronikářka p. Šteffelová předložila ke schválení zápis do obecní kroniky za rok 2018. Zastupitelstvo upozornilo
na drobné nepřesnosti v návrhu zápisu do kroniky, zejména v oblasti budování MŠ a vybudování protihlukových
stěn. Starosta navrhl jednorázovou odměnu pro p. Šteffelovou za práci kronikářky ve výši 10.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zápisem do obecní kroniky dle předloženého návrhu, po zapracování
navrhovaných změn a souhlasí s vyplacením jednorázové odměny ve výši 10.000 Kč pro p. Šteffelovou za práci
kronikářky.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jitka Schwarzmayerová, Martin Richter,
Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: Jana Šteffelová
Usnesení č. 3/2019/14 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------10. Projednání stížnosti na činnost kontrolního výboru
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 4. 2019
Předkladatel:
Jana Šteffelová
Diskuze:
J. Šteffelová podala stížnost na činnost kontrolního výboru, který má dle jednacího řádu předkládat každé 3
měsíce zprávu o výsledcích provedených kontrol. . Zastupitelstvo obce nedostává žádné zprávy o výsledcích
jednání obce ani na zasedáních, ani formou zprávy kontrolního výboru. Předseda kontrolního výboru p. Szűcs
sdělil, že má mandát pouze převzetí stížnosti. Stížnost bude projednána na zasedání kontrolního výboru a po
usnesení výboru bude zastupitelstvo informováno. Dle předsedy p. Szűcse výbor pracuje správně, kontroly
probíhají a kontrolní výbor má být úkolován ze strany zastupitelstva. Následně pí. Schwarzmayerová opětovně

požádala předsedu kontrolního výboru, aby zprávy 1x za 3 měsíce předkládal, což bylo ze strany předsedy výboru
odmítnuto s tím, že tato činnost výboru není ničím nařízena.
Podle p. Brhla má být součástí každého zápisu kontrola plnění dříve uložených úkolů a kontrolní výbor zde není
od toho, aby takovou kontrolu suploval. Pokud toto nyní zápisy neobsahují a zastupitelstvo neprojednává, potom
navrhuje ihned tuto praxi změnit, což bude mít za výsledek požadovaný dohled nad plněním úkolů.
Závěrem se zastupitelé dohodli, že součástí každého zasedání zastupitelstva bude kontrola plnění usnesení
z předcházejících zastupitelstev. Tímto bude zajištěno aktuální informování zastupitelů i občanů o dění v obci.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
-----------------------------------------

11. Informace o závěrečném rozpočtovém opatření za rok 2018
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 4. 2019
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta předložil závěrečné rozpočtové opatření za rok 2018.
K bodu neproběhla žádná diskuze.
Zastupitelstvem bere na vědomí.
----------------------------------------12. Projednání rozpočtového opatření č. 2 (rozšíření programu)
Termín podání návrhu bodu programu:
24. 4. 2019
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta předložil návrh Rozpočtového opatření č. 2.
Jedná se o navýšení výdajů o 120 000 Kč na opravu komunikace v ulici Do Višňovky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Martin Richter, Zdeněk Zachař, Jana
Šteffelová
proti: nikdo
zdržel se: Jitka Schwarzmayerová
Usnesení č. 3/2019/14 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------13. Různé
Starosta informoval zastupitele o proběhlém jednání s okolními obcemi a Ropidem. Jediným možným spojem,
který je realizovatelný bez zásahu do celého jízdního řádu, je linka č. 363 v 12.17 z Opatova. Tento spoj by byl
zejména vhodný pro školní děti prvních ročníků. Starosta dále informoval, že obec Herink platí za linku č. 363

jako jedna z nejvíc z okolních obcí a má zájem o domluvení schůzky s okolními obcemi za účelem rozdělení cen.
Linky 428 a 328 zůstávají beze změn, dle Ropidu nebudou pro obec Herink rozšířeny.
Starosta dále informoval o proběhlé schůzce s dopravním inženýrem a obecní policií Vestec za účelem změny
dopravního značení v obci. Jedná se především o umístění retardérů v ulici Do Višňovky, návrh zklidnění dopravy
v ulici Radějovická a Hlavní a zavedení jednosměrného provozu v lokalitě za rybníkem a dalších lokalit..
Společnost HPN project, připraví návrh, který bude předem diskutován s PČR, jako s orgánem, který musí se
změnou dopravního značení souhlasit.
Umístění zpomalovacích semaforů v ul. Hlavní a Radějovická, vidí dopravní inženýr jako problematické.
V diskusi občan Herinku navrhl nové dopravního značení - zákaz zastavení u firmy České ploty. Starosta za podnět
poděkoval a předá ho zástupci společnosti HPN Project k zapracování do připravovaného návrhu.
Starosta dále informoval, že dokončení stavebních úprav na návsi bude dokončeno do 15.5.2019 a do 30.6.2019
bude dokončena náves včetně zeleně.
Starosta dále informoval o akci „Chodníky – ulice Hlavní a Dobřejovická“. Projekt je schválen a stavební povolení
bylo vydáno. Nyní bude následovat výběr realizátora akce. Celý proces bude spuštěn až po ukončení akce Náves,
jelikož se nyní soutěží i akce MŠ a kapacita OÚ je naplněna. Na chodník v ulici Radějovická bude žádáno o dotaci,
jakmile bude dotace vyhlášena, což se předpokládá v listopadu t.r.
Starosta dále informoval o akci MŠ, byla vyhlášena soutěž na realizátora akce. Termín na předložení nabídek je
do 15.5.2019.

Zápis vyhotoven dne:
29. 4. 2019
Zapsal:
Karel Zeman:

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

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Zachař:

Tomáš Brhel:

Starosta obce:
Karel Zeman:

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

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

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

