Zápis č. 3/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 23. 6. 2020
Čas konání:
od 18:33 hod. do 20:12 hod.
Přítomni:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs (odchod 20:11), Tomáš Brhel (odchod 20:11), Martin Havlíček
(odchod 20:11), Jana Šteffelová, Zdeněk Zachař (příchod 18:35), Jitka Schwarzmayerová, Martin Richter
(příchod 18:35)
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. 3/2020 v 18:33 hodin.
----------------------------------------2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem zápisu byl určen pan Karel Zeman. Ověřovateli zápisu byli navrženi Martin Havlíček a Jana
Šteffelová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele zápisu p. Karla Zemana a volí ověřovatele zápisu Martina Havlíčka a
Janu Šteffelovou.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Jitka
Schwarzmayerová
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2020/2 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------3. Projednání a schválení programu jednání zastupitelstva obce
Program jednání:
1.
Přivítání a zahájení
2.
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3.
Projednání a schválení programu jednání zastupitelstva obce
4.
Informace o plnění schválených usnesení
5.
Projednání žádosti fyzické osoby o odkup pozemku p.č. 290/104
6.
Projednání Darovací smlouvy na pozemek p.č. 525 ve prospěch obce Herink
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Projednání dodatku č. 1 na smlouvu o dílo na akci „obec Herink – pořízení kontejnerové mateřské školy opakováni"
Projednání Závěrečného účet obce za rok 2019
Projednání roční účetní závěrka obce za rok 2019
Projednání zápisu do kroniky obce Herink za rok 2019
Projednání studie proveditelnosti na výstavbu vodojemu Herink
Různé

Diskuze:
Starosta navrhl rozšířit program jednání o dříve avizovaný bod „Sázíme budoucnost“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program vč. rozšíření.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Jitka
Schwarzmayerová
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2020/3 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------4. Informace o plnění schválených usnesení
Termín podání návrhu bodu programu:
11. 2. 2020
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta obce informoval o stavu plnění usnesení z předchozích zasedání obce.
8/2019/15 – trvá – zatím byla objednána vrstva odpady, nabídka ve výši 15 900,- Kč za vrstvu veřejné osvětlení
2/2020/5 – splněno – vydáno povolení k vjezdu
2/2020/6 – splněno – podepsána smlouva s ÚVT internet
2/2020/8 – splněno – vypsáno výběrové řízení na chodníky v ulici Radějovická
2/2020/9 – splněno – podepsána smlouva na VB p č. 369/1
2/2020/13 – trvá – objednávka dopravní značení, čeká se na vyjádření PČR a odboru dopravy
2/2020/14 – splněno – byl proveden přesun ve výši 0,5 mil. Kč na účet MŠ Herink
Zastupitelka Šteffelová požádala o zpřístupnění geoportálu pro zastupitele, jak bylo schváleno zastupitelstvem
obce 8/2019, pro účely připravovaného projektu.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
----------------------------------------5. Projednání žádosti fyzické osoby na odkup pozemku p.č. 290/104
Termín podání návrhu bodu programu:
16. 6. 2020
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Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Zastupitelé diskutovali důležitost zachování veřejné zeleně ve vlastnictví obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 290/104 a ukládá starostovi zveřejnit záměr.
Hlasování:
pro: nikdo
proti: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Zdeněk
Zachař, Jitka Schwarzmayerová, Martin Richter
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2020/5 nebylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------6. Projednání Darovací smlouvy na pozemek p.č. 525 ve prospěch obce Herink
Termín podání návrhu bodu programu:
16. 6. 2020
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta předložil návrh smlouvy schválený telefonicky dárcem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo přijímá dar (pozemek p.č. 525) a zplnomocňuje starostu k uzavření darovací smlouvy dle
předloženého návrhu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Zdeněk
Zachař, Jitka Schwarzmayerová, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2020/6 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------7. Projednání dodatku č. 1 na smlouvu o dílo na akci „obec Herink – pořízení kontejnerové mateřské školy opakováni"
Termín podání návrhu bodu programu:
16. 6. 2020
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta předložil návrh dodatku smlouvy o dílo uzavřenou se společností Pradast s.r.o. na výstavbu Mateřské
školy Herink. Dodatek obsahuje posunutí termínu dokončení první etapy výstavby. Toto prodloužení navrhuje
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společnost Pradast s.r.o., a to z důvodu nemožnosti plnění termínu, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu,
v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Podpisem dodatku nedojde k celkovému posunu termínu
dokončení MŠ. Společnost Pradast k žádosti dodala prohlášení svých dodavatelů, ve kterých je uvedeno, že
z důvodu pandemie nemohou dodat své produkty nutné k dokončení Mateřské školy Herink v přislíbeném
termínu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k smlouvě o dílo se společností Pradast s.r.o. v navrhovaném znění a
zplnomocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Zdeněk
Zachař, Jitka Schwarzmayerová, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2020/7 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------8. Projednání Závěrečného účet obce za rok 2019
Termín podání návrhu bodu programu:
16. 6. 2020
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta předložil návrh závěrečného účtu obce Herink za rok 2019, dále uvedl, že závěrečný účet byl zveřejněn
na úřední desce více jak 14 dní před jeho projednáním, tak jak vyžaduje zákon.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Herink za rok 2019“ bez výhrad.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Zdeněk Zachař, Jitka
Schwarzmayerová, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: Tomáš Brhel
Usnesení č. 3/2020/8 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------9. Projednání roční účetní závěrka obce za rok 2019
Termín podání návrhu bodu programu:
16. 6. 2020
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku obce Herink za rok 2019 dle předloženého návrhu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, , Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Zdeněk Zachař, Jitka
Schwarzmayerová, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: Tomáš Brhel
Usnesení č. 3/2020/9 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------10. Projednání zápisu do kroniky obce Herink za rok 2019
Termín podání návrhu bodu programu:
16. 6. 2020
Předkladatel:
Jana Šteffelová
Diskuze:
Kronikářka Jana Šteffelová předložila upravenou verzi zápisu do kroniky, kde byla reflektována většina došlých
připomínek od zastupitelů. Dále uvedla, že světové události nejsou z pohledu obecní kroniky tak zásadní jako
události místní. Zastupitel Szűcs s tímto tvrzením nesouhlasil a uvedl, že i tyto údaje jsou zásadní. Starosta
poděkoval paní Šteffelové za zpracování vývoje budování návsi a připomněl, že než se kroniky paní Šteffelová
ujala, tak nebyla v obci kronika vedena vůbec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2019, dle předloženého návrhu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Tomáš Brhel, Jana Šteffelová, Zdeněk Zachař, Jitka
Schwarzmayerová, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: Martin Havlíček
Usnesení č. 3/2020/10 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------11. Projednání studie proveditelnosti na výstavbu vodojemu Herink
Termín podání návrhu bodu programu:
16. 6. 2020
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta předložil zpracovanou studii proveditelnosti na výstavbu vodojemu Herink.
Zastupitelé se seznámili s jednotlivými návrhy realizace. Dále se shodli, že se studií budou podrobně zabývat,
až budou vyhlášeny podporované aktivity (dotacemi) na období 2021 – 2027 a bude jasné, které
z navrhovaných řešení bude možné financovat za přispění dotací, ať již Evropských či národních.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo souhlasí s odložením tohoto bodu do doby vyhlášené programových priorit v období 2021 –
2027.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Zdeněk
Zachař, Jitka Schwarzmayerová, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2020/11 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------12. Sázíme budoucnost
Termín podání návrhu bodu programu:
23. 6. 2020
Předkladatel:
Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová, Attila Szűcs, Tomáš Brhel
Diskuze:
Zastupitelé předložili návrh zapojit obec do akce „Sázíme budoucnost“.
Cílem je v prvním kole výsadba 70 stromů v předem určených lokalitách. Výsadba bude probíhat v součinnosti
s občany, kteří se budou chtít do akce zapojit. Občané se mohou zapojit formou „adopce“ stromu, pomocí při
výsadbě, nebo péčí o stromy. Zastupitelé diskutovali kromě nákladů na pořízení stromů i náklady na následnou
péči.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zapojením obce Herink do akce „Sázíme budoucnost“ a zplnomocňuje starostu
k zažádání o dotaci ze SFŽP. Zastupitelstvo obce souhlasí s výsadbou stromů na vytipovaných pozemcích a
souhlasí s oslovením odborníka pro určení druhu výsadby. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým
opatřením navyšujícím výdaje na zeleň tedy v paragrafu 3745 o 210 000,- Kč. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí dobu udržitelnosti předpokládaného projektu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Zdeněk
Zachař, Jitka Schwarzmayerová, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3/2020/12 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------13. Různé
Starosta informoval, že by bylo vhodné uspořádat brigádu na vyčištění lesa u kapličky, který byl vysázen
v loňském roce, brigáda by mohla být náhradou za zrušenou brigádu Ukliďme svět – ukliďme Česko. Vzhledem
k velikosti stromků ve školce nelze vyčištění provést technikou, ale je potřebu trávu vytrhat ručně. Zastupitel
Zdeněk Zachař uvedl, že brigádu projedná se členy SDH Herink.
Zastupitel Richter se dotazoval na cenu webových stránek MŠ Herink, která byla uvedena v předpokládaných
výdajích dodaných jmenovanou paní ředitelkou MŠ na 70 000,- Kč. Starosta informoval, že se jednalo pouze o
odhad, a že reálná částka byla ve výši cca 35 000,- Kč.
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Zápis vyhotoven dne:
24. 6. 2020
Zapsal:
Karel Zeman:

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

Ověřovatelé zápisu:
Jana Šteffelová:

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

Martin Havlíček:

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

Starosta obce:
Karel Zeman:

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

7z7

