Zápis č. 6/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 15. 12. 2020
Čas konání:
od 18:32 hod. do 20:17 hod.
Přítomni:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs (odchod 19:45), Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk
Zachař
Nepřítomni:
omluven: Tomáš Brhel, Jana Šteffelová, Martin Richter
neomluven: nikdo
Předsedající:
Karel Zeman – starosta obce
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
----------------------------------------1. Přivítání a zahájení
Starosta obce přivítal zastupitele a zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 6/2020 v 18:32 hodin.
----------------------------------------2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem zápisu byl určen Karel Zeman. Ověřovateli zápisu byli navrženi Zdeněk Zachař a Martin Havlíček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem zápisu p. Karla Zemana a volí ověřovatele zápisu Zdeňka Zachaře a
Martina Havlíčka.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 6/2020/2 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 návrhu kalkulace vodného a stočného pro rok 2021
6.
Projednání Cenové přílohy č. 1 pro rok 2021 ke smlouvě o dílo č. S970100295 (FCC Česká republika,
s.r.o.)
7.
Projednání finančního příspěvku pro ZŠ Průhonice
8.
Projednání rozpočtu obce pro rok 2021
9.
Příkaz č. 1/2020 k provedení inventarizace majetku a závazků obce Herink k 31. 12. 2020 včetně
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10.
11.
12.

jmenování členů inventarizační komise
Informace o rozpočtovém opatření v pravomoci starosty č.6
Pověření starosty obce Herink k provedení závěrečného rozpočtového opatření č. 7 obce Herink za rok
2020
Různé

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 6/2020/3 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------4. Informace o plnění schválených usnesení
Termín podání návrhu bodu programu:
8. 12. 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
3/2020/6 – trvá – zatím nedošlo k podpisu smlouvy
3/2020/12 – trvá - byl zřízen přístup do portálu SFŽP, čeká se na dohodu o výsadbě
4/2020/11 – trvá – zatím nebyla podepsána DPP
5/2020/7 – splněno - zaevidována nová ulice
5/2020/8 – splněno - Podepsána smlouva převedeny finanční prostředky
5/2020/10 – splněno - Rozpočtové opatření zaneseno do účetnictví

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
----------------------------------------5. Projednání návrhu kalkulace vodného a stočného pro rok 2021
Termín podání návrhu bodu programu:
8. 12. 2020
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta předložil návrh vodného a stočného, cena za vodné a stočné je ve stejné výši jako za rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výši vodného a stočného dle předloženého návrhu.
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Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 6/2020/5 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------6. Projednání Cenové přílohy č. 1 pro rok 2021 ke smlouvě o dílo č. S970100295 (FCC Česká republika, s.r.o.)
Termín podání návrhu bodu programu:
8. 12. 2020
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta informoval, že vzhledem k přijetí nového zákona o odpadech s účinností od 1. 1. 2021, dojde
k výraznému zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu. Dále upozornil, že dle sdělení společnosti FCC po
změně svozu bioodpadu ze čtrnáctidenního na týdenní cyklus nedošlo ze strany FCC k navýšení ceny a již není
možné tímto způsobem v podstatě dotovat svoz bioodpadu ze strany FCC. Řešením by bylo zvýšení ceny
poplatku za komunální odpad. Toto však není možné, a to právě vzhledem k pozdnímu přijetí zákona o
odpadech. Problém je v tom, že není možné aktualizovat stávající vyhlášku, jelikož její platnost by byla od 1. 1.
2021 kdy už nebude podle nové legislativy tato možnost. Stávající vyhlášky mají automaticky účinnost do 31.
12. 2021. Vyhlášku podle nového zákona zatím nelze přijmout, jelikož nejsou připravené vzory a metodika na
nový zákon.
Starosta zastupitele dále seznámil s cenami v okolních obcí, z nichž vyplývá, že v Herinku se za odpad platí
velmi nízká částka, která nebyla valorizována nejméně od roku 2014. V roce 2016 dotovala obec sběr odpadů
cca 270,- Kč na obyvatele, v roce 2021 by podle propočtů měla stoupnout finanční zátěž obce až na 1 000,- Kč
za jednoho obyvatele. Zatížení rozpočtu tedy téměř 1 mil. korun/rok.
Pro snížení této zátěže navrhl starosta zpoplatnit svoz bio odpadu částkou 700,- Kč. Tato částka je stále nižší,
než jsou náklady na svoz bioodpadu. Samozřejmě bude stále možné bioodpad likvidovat bezplatně ve sběrném
dvoře Dobřejovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou přílohu č. 1 ke smlouvě č. S970100295 a zplnomocňuje starostu k jejímu
podpisu.
Zastupitelstvo obce určuje poplatek za svoz bioodpadu ve výši 700,- Kč/rok.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 6/2020/6 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------7. Projednání finančního příspěvku pro ZŠ Průhonice
Termín podání návrhu bodu programu:
8. 12. 2020
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Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta předložil žádost ZŠ Průhonice o dar škole na vybavení učeben ve výši 116 031,- Kč. Příspěvek vychází
z počtu umístěných dětí z obce Herink. Dále upozornil, že ze strany obce Průhonice dojde k vypovězení
společného školského obvodu pro všechny stávající obce. I přes tento akt navrhl příspěvek schválit, a to z toho
důvodu, že všechny ostatní obce, již příspěvek schválili. Velmi pravděpodobně by se neschválením daru obec
dostala do situace, že děti z obcí, které příspěvek již dali, budou oproti dětem z Herinku při přijímání
zvýhodněny.
Starosta dále informoval, že ve spolupráci s vedením obcí Modletice a Dobřejovice zvažují projekt vybudování
svazkové školy, která by problém základního vzdělávání dlouhodobě vyřešila. Tento projekt je zatím ve stavu
úvah a zjišťování možností.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 116 031,- Kč pro ZŠ Průhonice a zplnomocňuje starostu obce
k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: Jitka Schwarzmayerová
Usnesení č. 6/2020/7 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------8. Projednání rozpočtu obce pro rok 2021
Termín podání návrhu bodu programu:
8. 12. 2020
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta předložil návrh rozpočtu obce Herink na rok 2021, dále informoval, že návrh rozpočtu byl řádně
vyvěšen na úřední desce dle zákonné povinnosti. Do dnešního dne obec neobdržela žádnou připomínku.
Starosta dále upozornil, že vzhledem k naprosté nejistotě na straně příjmů bude v příštím roce potřeba počítat
s více rozpočtovými opatřeními.
Na základě předložených návrhů provozovatelem 1.SčV navrhla zastupitelka Jitka Schwarzmayerová navýšení
výdajů v paragrafu 2321 o 360 000,- Kč.
Zastupitelé hlasovali nejprve o tomto návrhu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: Martin Havlíček
Návrh byl přijat.

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2021 po zapracování navýšení výdajů v paragrafu 2321 o
360 000,- Kč na. Rozpočet je schválen jako přebytkový. Jako závazné ukazatele budou použity jednotlivé
paragrafy.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 6/2020/8 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------9. Příkaz č. 1/2020 k provedení inventarizace majetku a závazků obce Herink k 31. 12. 2020 včetně
jmenování členů inventarizační komise
Termín podání návrhu bodu programu:
8. 12. 2020
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta předložil návrh příkazu č. 1/2020 k provedení inventarizace majetku a závazků obce Herink k 31. 12.
2020 včetně jmenování členů inventarizační komise. Za členy inventarizační komise navrhl: Danielu
Neubauerovou, Ivetu Drazdíkovou a Martina Havlíčka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink schvaluje příkaz č. 1/2020 dle předloženého návrhu. Do inventarizační komise jsou
jmenováni: Iveta Drazdíková, Daniela Neubauerová a Martin Havlíček.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Attila Szűcs, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 6/2020/9 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------10. Informace o rozpočtovém opatření v pravomoci starosty č. 6
Termín podání návrhu bodu programu:
8. 12. 2020
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta informoval o rozpočtovém opatření č. 6.
Celkové příjmy a výdaje zůstaly nezměněny.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
-----------------------------------------
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11. Pověření starosty obce Herink k provedení závěrečného rozpočtového opatření č. 7 obce Herink za rok
2020
Termín podání návrhu bodu programu:
8. 12. 2020
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta informoval, že je nutné provedení závěrečného rozpočtového opatření za rok 2020.
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, Attila Szűcs, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 6/2020/11 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------12. Různé
Dokončení chodníků v ul. Radějovická
Starosta informoval, že byla dokončena stavba chodníků a veřejného osvětlení v ulici Radějovická. Již byla
proplacena dotace na tuto akci od SFDI. Starosta upozornil, že díky součinnosti s realizační firmou (Furud a.s.)
nebylo potřeba využít na financování akce předjednaného úvěru.
Eurovia
Starosta a místostarosta informovali, že obec jako účastník stavebního úřadu byla vyzvána k vyjádření
k rozšíření obalovny Herink o deponii, která má být vybudována v rámci stávajícího areálu. Zastupitele
diskutovali možnost zablokování tohoto rozšíření. Zastupitelé se shodli na oslovení odborníka v oblasti
ekologie a ochrany životního prostředí a konzultovat s ním možnosti dalšího postupu v této věci.
Stromy
Zastupitelé se dohodli, že příprava na akci Sázíme budoucnost bude pokračovat na jaře 2021, a to především
s ohledem na stav epidemie COVID-19.
V rámci diskuse vystoupil občan z řad veřejnosti s dotazem ohledně rozšíření skladových prostor společnosti
BUDAmont s.r.o. Starosta informoval, že žádost o stavební povolení dle jeho informací ještě nebyla podána.
Doporučil občanovi komunikovat se stavebním úřadem jako s úřadem příslušným v této věci.
Občan dále informoval o problémech s vedením plynovodu v lokalitě Ve Stráni. Zastupitelé konstatovali, že
obec v této věci ani v případných sporech nijak nefiguruje, jelikož není ani vlastníkem plynovodu ani plynovod
není uložen v pozemcích ve vlastnictví obce. Proto v této záležitosti nemůže nic činit.
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Zápis vyhotoven dne:
16. 12. 2020

Zapsal:
Karel Zeman:

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

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Zachař:

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

Martin Havlíček:

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

Starosta obce:
Karel Zeman:

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