Zápis č. 1/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 16. 2. 2021
Čas konání:
od 18:33 hod. do 20:07 hod.
Přítomni:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel, Jana
Šteffelová, Martin Richter
Nepřítomni:
omluven: Attila Szűcs
neomluven: nikdo
Předsedající:
Karel Zeman – starosta obce
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
----------------------------------------1. Přivítání a zahájení
Starosta obce přivítal zastupitele a zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2021 v 18:33 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, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel,
Jana Šteffelová, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 1/2021/2 bylo zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
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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 dodatku ke smlouvě ze dne 17. 12. 2013 se společností PROFA autodoprava s.r.o.
6.
Projednání smlouvy o spolupráci s městem Jesenice za účelem posílení ATS a navýšení dodávky vody
7.
Projednání dohody o zajištění povinné školní docházky v ZŠ zřizovaných městem Jesenice
8.
Projednání záměru vzniku svazku obcí Dobřejovice, Herink a Modletice
9.
Zrušení OZV č. 2/2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Průhonice
10. Projednání Smlouvy o umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování
11. Informace o provedeném rozpočtovém opatření 7 a 8
12. Různé
Diskuse:
Starosta navrhl rozšíření programu o bod: Žádost o dotaci z Fondu obnovy venkova vyhlášenou Středočeským
krajem na pořízení zázemí pro údržbu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program včetně rozšíření.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel,
Jana Šteffelová, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 1/2021/3 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
6/2020/6 – splněno – podepsán dodatek (FCC)
6/2020/7 – splněno – podepsána darovací smlouva (ZŠ Průhonice)
Zastupitelka Jana Šteffelová se vzdala schválené odměny za zpracování kroniky.

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
-----------------------------------------
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5. Projednání dodatku ke smlouvě ze dne 17. 12. 2013 se společností PROFA autodoprava s.r.o.
Termín podání návrhu bodu programu:
9. 2. 2021
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta předložil návrh cenového dodatku se společností Profa autodoprava s.r.o. (sběrný dvůr).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenový dodatek dle předloženého návrhu a zplnomocňuje starostu k podpisu
dodatku.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel,
Jana Šteffelová, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 1/2021/5 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------6. Projednání smlouvy o spolupráci s městem Jesenice za účelem posílení ATS a navýšení dodávky vody
Termín podání návrhu bodu programu:
9. 2. 2021
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta předložil návrh smlouvy o spolupráci s městem Jesenice o navýšení odběru vody. Starosta informoval,
že by mu jako korektnější řešení přišlo navýšení vodného ze strany Jesenice bez vynucené investice, a to
z důvodu, že by občané zaplatili poměrnou část dle reálné spotřeby každého z nich. Dále informoval, že
probíhají jednání se společností Penam a.s. na podílení se této případné investici. V současné době má obec
zasmluvněný odběr cca 70 000 m3, reálný odběr je cca 110 000 m3. Penam v minulých letech odebíral namísto
smluvně dohodnutého odběru 30 000 m3 cca 45 000 m3. Dle sdělení vedení společnosti by již k nadměrným
odběrů docházet nemělo, a to vzhledem ke spuštění vlastních hlubinných vrtů. Starosta jedná
s provozovatelem 1.SČv o možnosti technického řešení zajištění limitace odběru vody společností Penam do
výše zasmluvněného objemu. Starosta dále upozornil, že ve smlouvě je v bodě 2.6 sporně uvedeno, že obec
zná přibližnou částku, za kterou bude ATS rekonstruována. Zastupitelé diskutovali parametry smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s předloženým návrhem smlouvy nesouhlasí a pověřuje starostu k dalšímu jednání
s městem Jesenice o spolupráci.
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Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel,
Jana Šteffelová, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 1/2021/6 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------7. Projednání dohody o zajištění povinné školní docházky v ZŠ zřizovaných městem Jesenice
Termín podání návrhu bodu programu:
9. 2. 2021
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta předložil návrh smlouvy o spolupráci s městem Jesenice na zajištění povinné školní docházky.
Ve smlouvě je stanoven příspěvek 10 000 Kč/žák/rok. Starosta upozornil, že přesto, že částka na první pohled
nevypadá jako vysoká, je potřeba spočítat co by tato částka znamenala např. při obsazení všech devíti tříd 12
žáky. V tomto případě by se jednalo o náklad převyšující 1 mil Kč ročně. Starosta dále informoval, že
v současné době probíhají jednání o zajištění povinné školní docházky v ZŠ Průhonice a ZŠ Čestlice. Pokud se
tato jednání ukáží jako bezvýchodná, bude podána žádost na odbor školství středočeského kraje o přidělení
školského obvodu. I přesto starosta navrhl smlouvu schválit, a to jako krátkodobé řešení, pokud by všechny
ostatní snahy nevyšly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o zajištění povinné školní docházky s městem Jesenice dle předloženého
návrhu a zplnomocňuje starostu k podpisu této dohody.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel,
Jana Šteffelová, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 1/2021/7 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------8. Projednání záměru vzniku svazku obcí Dobřejovice, Herink a Modletice
Termín podání návrhu bodu programu:
9. 2. 2021
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta informoval, že vzhledem k současné vytíženosti základních škol v okolí obce a vzhledem
k demografickým předpokladům v naší lokalitě byla zahájena jednání o vybudování svazkové školy s obcemi
Dobřejovice a Modletice. Pro jednodušší vyjednávání by bylo výhodné založit svazek obcí, který má výrazně
větší šanci získat dotace na tento případný projekt. I přes míru podpory ve výši 85 % na vybudování budovy ZŠ
je potřeba počítat se spolufinancováním obce ve výši cca 50 mil Kč. vzhledem k tomu, že se jedná o projekt,
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který by měl sloužit dlouhá desetiletí, je dle jeho názoru tato částka akceptovatelná. Starosta dále informoval,
že v současné době probíhají jednání, které by měly vést k otevření ZŠ v obci Modletice a to pro 1. – 5. třídu,
která by následně přešla do nově zamýšlené ZŠ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k dalšímu jednání o založení svazku obcí Dobřejovice, Herink a Modletice
a s tím spojených aktivit za účelem vybudování svazkové školy.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel,
Jana Šteffelová, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 1/2021/8 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------9. Zrušení OZV č. 2/2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Průhonice
Termín podání návrhu bodu programu:
9. 2. 2021
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta informoval, že vzhledem k vypovězení smlouvy ze strany obce Průhonice, pozbývá vyhláška č. 2/2014
smyslu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ruší na základě vypovězení smlouvy o školském obvody ze strany obce Průhonice vyhlášku
č. 2/2014.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel,
Jana Šteffelová, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 1/2021/9 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------10. Projednání Smlouvy o umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování
Termín podání návrhu bodu programu:
9. 2. 2021
Předkladatel:
Karel Zeman
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Diskuze:
Starosta předložil návrh smlouvy o umístění Z-Boxu v obci Herink. Zastupitelé diskutovali především o
vhodném umístění Z-boxu. Po dohodě se z pohledu zastupitelů jeví jako rozumné umístění prostor na pomezí
mateřské školy a multifunkčního hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Herink schvaluje smlouvu o spolupráci dle předloženého návrhu, a to včetně dodatků
upravujících bod 2.5 a 2.6. Jako stanoviště pro umístění Z-Boxu určuje jihozápadní roh pozemku 30/1.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel, Jana Šteffelová, Martin
Richter
proti: nikdo
zdržel se: Jitka Schwarzmayerová
Usnesení č. 1/2021/10 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------11. Informace o provedeném rozpočtovém opatření 7 a 8
Termín podání návrhu bodu programu:
9. 2. 2021
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta informoval o rozpočtovém opatření č. 7 a 8.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
----------------------------------------12. Žádost o dotaci z Fondu obnovy venkova vyhlášenou Středočeským krajem na pořízení zázemí pro
údržbu obce
Termín podání návrhu bodu programu:
16. 2. 2021
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta navrhl podat žádost o dotaci z Fondu obnovy venkova vyhlášenou Středočeským krajem na pořízení
zázemí pro údržbu obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Fondu obnovy venkova vyhlášenou Středočeským
krajem na pořízení zázemí pro údržbu obce.
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Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel,
Jana Šteffelová, Martin Richter
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 1/2021/12 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------12. Různé
Proplacená dotace na MŠ
Starosta informoval, že došlo k proplacení dotace na výstavbu mateřské školy, celková přidělená dotace činila
20 130 000,- Kč.
Územní plán
Starosta informoval, že pořizovateli byl předán návrh územního plánu, po konzultacích s pořizovatelem bude
územní plán vyvěšen 30 dní na úřední desce a poté bude svoláno opakované veřejné projednání. Starosta dále
informoval, že žádost o dotaci na pořízení územního plánu ve výši 400 000,- Kč byla vyhodnocena jako
uznatelná, nyní se čeká na vydání právního aktu.
Výstavba garáže
Starosta informoval, že vzhledem k vyplacení všech dotací je možné začít s výstavbou plánovaného zázemí pro
údržbu obce (garáž). Na přelomu února a března budou osloveni potenciální dodavatelé na realizaci projektu.
Hřiště v lokalitě za rybníkem
Zastupitel Martin Richter vznesl dotaz na využití pozemku 189/18 (zeleň za stanovištěm tříděného odpadu).
Starosta informoval, že rozpočet pro tento rok počítá s projektem na tomto pozemku. Požádal zastupitele
Martina Richtera a Zdeňka Zachaře o zjištění potřeb občanů žijící v této lokalitě, a to vzhledem k tomu, že oba
zastupitelé v dané lokalitě bydlí.
SDH
Zastupitel Zdeněk Zachař informoval o proběhlých brigádách sboru dobrovolných hasičů. Při první brigádě bylo
odstraněno již nefunkční oplocení zeleně na vycházkové trase, včetně vyřezání náletového porostu. Při druhé
brigádě byl odstraněn porost na březích rybníka, aby nedocházelo k jeho zarůstání.
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Zápis vyhotoven dne:
17. 2. 2021

Zapsal:
Karel Zeman:

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

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Zachař:

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

Martin Havlíček:

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

Starosta obce:
Karel Zeman:

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