Zápis č. 5/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 24. 6. 2019
Čas konání:
od 18:37 hod. do 21:16 hod.
Přítomni:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel (odchod 21:10), Attila Szűcs (odchod 21:10), Jana Šteffelová,
Jitka Schwarzmayerová, Martin Richter, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček (19:26 – 21:10)
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. 5/2019 v 18:37 hodin.
----------------------------------------2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem zápisu byl určen pan Karel Zeman. Ověřovateli zápisu byli navrženi p. Tomáš Brhel a p. Zdeněk
Zachař.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele zápisu p. Karla Zemana a volí ověřovatele zápisu p. Tomáše Brhela a
Zdeňka Zachaře.
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. 5/2019/2 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
Diskuze:

Starosta navrhl rozšířit program jednání o bod č. 10 a to Projednání vjezdu z pozemku 185/4 přes
obecní pozemky 369/1 a 181/2

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přivítání a zahájení
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Projednání a schválení programu jednání zastupitelstva obce
Informace o plnění schválených usnesení
Zpráva kontrolního výboru za 1. kvartál 2019
Informace o akci Náves obce Herink
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7.
8.
9.
10.
11.

Projednání vyhlášení výběrového řízení I. etapa chodníky (ul. Hlavní)
Projednání vyhlášení II. kola výběrového řízení na MŠ Herink
Návrh na odvolání kontrolního výboru
Projednání vjezdu z pozemku 185/4 přes obecní pozemky 369/1 a 181/2
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. 5/2019/3 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------4. Informace o plnění schválených usnesení
Termín podání návrhu bodu programu:
21. 5. 2019
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta obce informoval o stavu plnění usnesení z předchozích zasedání obce.
ZO 1/2019
Usnesení č.:
1/2019/4 – probíhá testování systému (SMS)
ZO 2/2019
Usnesení č.:
2/2019/9 – trvá (dodavatel dosud nepředložil návrh dodatku)
ZO 3/2019
Usnesení č.:
3/2019/7..10 – trvá (dodavatel dosud nepředložil návrh dodatku)
ZO4/2019
Usnesení č.:
4/2019/5 – Probíhá komunikace s potencionálními dodavateli
4/2019/6 – Splněno: Žádost o dotaci byla podána
4/2019/7 – Rozpočtové opatření bylo zapracováno
4/2019/8 – Probíhá: Čeká se na zaslání nabídek
4/2019/9 – Splněno zveřejněn závěrečný účet
4/2019/10 – Splněno zisk převeden na účet 423
4/2019/12 – Splněno: uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo bere na vědomí.
----------------------------------------5. Zpráva kontrolního výboru za 1. kvartál 2019
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Termín podání návrhu bodu programu:
17. 6. 2019
Předkladatel:
Attila Szűcs
Diskuze:
Předseda kontrolního výboru předložil zápis z provedené kontroly ze dne 19. 6. 2019. Dle kontroly byly shledány
dva nedostatky. Starosta objasnil, že dle kontroly mylně vyplacená odměna za práci kronikářky, byla vyplacena
správně k mýlce došlo, jelikož odeslaná částka je součtem odměny za funkci zastupitele a odměna za kroniky po
odečtení srážkové daně. Druhý nedostatek byl chybou vzniklou překlepem, a to tou, že dvě usnesení mají stejné
číslo.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
----------------------------------------6. Informace o akci Náves obce Herink
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 6. 2019
Předkladatel:
Miroslav Masopust
Diskuze:
Zastupitelstvo diskutovalo vzniklou situaci s nedokončenou a nepředanou stavbou návsi. V diskuzi se vyjádřil i
jednatel společnosti s vysvětlením, že stavba není dokončena především vinou subdodavatelů. Na to
zastupitelstvo reagovalo tím, že pro obec je jediným dodavatelem společnost Green project s.r.o. Dále jednatel
požádal o vstřícnost při vymáhání penále, které dle jeho slov k dnešnímu dni činní cca 300 - 350 tis. Kč, s tím, že
by část byla hrazena formou víceprací. Zastupitelstvo vyzvalo k předložení konkrétní nabídky a především
k rychlému dokončení celé akce. Po předání hotového díla je ochotno vrátit se k jednání o uplatnění penále.
Zastupitel Havlíček upozornil, že již existuje rozhodnutí nejvyššího soudu, dle kterého může-li veřejný zadavatel
penále uplatňovat, pak je povinen tak činit.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
----------------------------------------7. Projednání vyhlášení výběrového řízení I. etapa chodníky (ul. Hlavní)
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 6. 2019
Předkladatel:
Miroslav Masopust
Diskuze:
Místostarosta informoval, že bylo poptáno pět potenciálních dodavatelů na vybudování chodníků v ul. Hlavní.
Těmto dodavatelům byla odeslána zadávací dokumentace, tato dokumentace byla též zveřejněna na úřední
desce. Zastupitelstvo diskutovalo, jestli bude pro výběr svoláno další zastupitelstvo nebo jmenuje výběrovou
komisi. Nakonec se shodlo, že bude jmenována pětičlenná výběrová komise.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy o dílo a zplnomocňuje výběrovou komisi ve složení Zdeněk Zachař,
Jitka Schwarzmayerová, Jana Šteffelová, Karel Zeman a Miroslav Masopust k výběru dodavatele dle zadávací
dokumentace.
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Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová,
Martin Richter, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 5/2019/7 bylo zastupitelstvem schváleno.

----------------------------------------8. Projednání vyhlášení II. kola výběrového řízení na MŠ Herink
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 6. 2019
Předkladatel:
Miroslav Masopust
Diskuze:
Místostarosta informoval, že stále probíhají konzultace s oslovenými potenciálními dodavateli.
Starosta navrhl, aby bylo odsouhlaseno vyhlášení výběrového řízení po ukončení jednání za stejných podmínek
jako v I. kole se změnou data ukončení realizace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s vyhlášením II. kola výběrového řízení na dodavatele MŠ Herink dle stejných podmínek
jako v I. kole se změnou datumu ukončení realizace do 31. 7. 2020
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová,
Zartin Richter, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 5/2019/8 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------9. Návrh na odvolání kontrolního výboru
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 6. 2019
Předkladatel:
Jana Šteffelová
Diskuze:
Zastupitelka Šteffelová podala návrh na odvolání kontrolního výboru. Zastupitel Havlíček upozornil, že v návrhu
je uvedeno, že členové výboru s odvoláním souhlasí, ale dle jeho informací tomu tak není. Zastupitelka Šteffelová
potvrdila, že jí toto deklaroval jeden člen KV ústně, avšak na papíru to nemá. Předseda KV Szűcs deklaroval a
tlumočil stanoviska jednotlivých členů, jimiž jsou občané obce Herink, že kontrolní výbor chce ve své práci
pokračovat.
Zastupitel Brhel uvedl, že KV nedostal žádné zadání, dále uvedl, že KV se tím alespoň „rozpohyboval“, navíc po
předešlé kritice zintenzivní svou činnost a nevidí důvod pro odvolání KV. Zastupitelka Štefflová však oponovala,
že rozsah je dán v jednacím řádu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odvolává všechny členy kontrolního výboru.
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Hlasování:
pro:, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová, Martin Richter, Zdeněk Zachař
proti: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Martin Havlíček
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 5/2019/9 nebylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------10. Projednání vjezdu s z pozemku 185/4 přes obecní pozemky 369/1 a 181/2
Termín podání návrhu bodu programu:
24. 6. 2019
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
FO podala opětovně žádost na možnost vybudování vjezdu z ulice Radějovická na svůj pozemek, s odůvodněním,
že do vyřešení tohoto problému není možné vydat stavební povolení. V případě používání vjezdu z druhé strany
hrozí poškození stávající komunikace. Zastupitelstvo diskutovalo možnost a případná omezení, pokud by byl
vjezd povolen. Starosta upozornil, že dnes dostal první návrh možností zklidnění dopravy, které počítá v těchto
místech s dělícím ostrůvkem. A vyjádřil obavu, aby povolení vjezdu nezablokovalo možnou realizaci zklidnění
dopravy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o této žádosti do doby prověření souladu požadavku s možnou realizací
zklidnění dopravy.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová,
Zartin Richter, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 5/2019/10 bylo zastupitelstvem schváleno.
11. Různé
Starosta informoval, že mu dnes byl doručen první návrh možného zklidnění dopravy a změny dopravního
značení, které již zmínil v předešlém bodě. Vzhledem k tomu, že zastupitelé neměli časový prostor se vůbec s
tímto materiálem seznámit, bude jednání o těchto záležitostech projednáno na dalším zastupitelstvu.
Zastupitelka Šteffelová vznesla dotaz, zda již byla odeslána žádost na prodloužení termínu obnovy stromů v ulici
Do Višňovky po kůrovcové kalamitě. Starosta informoval, že s ohledem na termín podání takové žádosti až 22.
7. tak ještě neučinil. Zastupitelka Šteffelová upozornila, že vyřídit žádost bude jistě trvat nějakou dobu. Dále
upozornila na to, že na webových stránkách není uveřejněna smlouva se společností Green project s.r.o. na
realizaci zeleně na návsi.
Dále se zastupitelka Šteffelová dotazovala, kdy bude vydán nějaký zpravodaj pro občany s tím, že poslední vyšel
ještě před volbami. Starosta informoval, že plánuje zpravodaj vydat po dokončení akce náves. Zastupitelka
Šteffelová upozornila, že se zde koná spousta akcí, o kterých občané informováni nejsou. Starosta vyzval
zastupitele, aby podpořili obsah zpravodaje svými články z jednotlivých akcí.
Dále se zastupitelka Šteffelová dotazovala na opravu dřevěného hrazení okolo multifunkčního hřiště. Starosta
uvedl, že údržbáři úřadu jsou v současné době vytíženi sekáním trávy, a že poptá opravu u Českých plotů, a to i

5z6

z důvodu větší profesionality pracovníku firmy. Zvažuje se i možnost opěrné zdi, aby nedocházelo k praskání
hrazení.
Zápis vyhotoven dne:
1. 7. 2019
Zapsal:
Karel Zeman:

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

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Zachař:

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

Tomáš Brhel:

Starosta obce:
Karel Zeman:

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

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