Zápis č. 2/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 24. 3. 2022
Čas konání:
od 18:12 hod. do 19:26 hod.
Přítomni:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel
Nepřítomni:

omluven: Martin Richter, Jana Šteffelová, Attila Szűcs, 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. 2/2022 v 18:12 hodin.
----------------------------------------2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem zápisu byl určen Karel Zeman. Ověřovateli zápisu byli navrženi Zdeněk Zachař a Miroslav
Masopust.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem zápisu p. Karla Zemana a volí ověřovatele zápisu Zdeňka Zachaře a
Miroslava Masopusta.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 2/2022/2 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 dohody mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci (Modletice)
6.
Projednání pojistné smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění úrazu Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce
7.
Projednání nabídky na: Zpracování podkladů a žádosti na rekonstrukci veřejného osvětlení obce Herink –
KOMPONENTA 2.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
8.
Projednání převodu pozemku parc. č. 431 do vlastnictví Středočeského kraje
9.
Informace o rozpočtovém opatření č. 1/2022
10. Projednání humanitární pomoci pro Ukrajinu
11. Projednání návrhu podpory sbírky: Pomoc ukrajinským hasičům
12. Různé
Diskuse:
Starosta navrhl rozšíření programu o bod: Projednání návrhu plánu oprav a investic do vodohospodářského
majetku a řešení havarijní situace na ČOV Herink.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program včetně rozšíření.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 2/2022/3 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------4. Informace o plnění schválených usnesení
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 3. 2022
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta obce informoval o stavu plnění usnesení z předchozích zasedání obce.
6/2021/6 – splněno – inventura proběhla
1/2022/5 – trvá – nedošlo k podpisu smlouvy ze strany Středočeského kraje
2/2022/6 – splněno – uzavřen dodatek o umístění Z-BOXu
1/2022/8 – splněno – uzavřena smlouva o koupi pozemku p.č. 614, 213/22 a 213/23, pozemky již převedené
do vlastnictví obce
1/2022/9 – splněno – uzavřena smlouva s Ing. Janem Švejkovským (JENA)
1/2022/10 – splněno – uzavřena smlouva s PROFA autodoprava s.r.o.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
-----------------------------------------
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5. Projednání dohody mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci (Modletice)
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 3. 2022
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuse:
Starosta předložil návrh dohody mezi obcemi Herink a Modletice o zajištění povinné školní docházky v jiné obci.
Tato dohoda umožňuje umístění žáků z obce Herink do nově vznikající základní školy v obci Modletice. Poplatek
za jednoho žáka činní 10 500,- Kč/rok. Dohoda řeší umísťování žáků do doby předpokládaného dokončení
projektu výstavby svazkové základní školy.
Ze strany občanů byl vznesen dotaz na možnost umístění žáků i do jiných škol a řešení do budoucna. Rodiče májí
právo přihlásit dítě k zápisu do jakékoliv školy. Dle dohod s zřizovateli ZŠ Čestlice a ZŠ Průhonice vyplynulo, že
přijímací kritéria budou nastavena tak aby byla velká pravděpodobnost, že do těchto škol budou přijati žáci
jejichž sourozenci dané školy navštěvují. Dále byla diskutována kontinuita základního vzdělávání navazující na
studium v nově vznikající ZŠ Modletice. Toto by mělo být řešeno výstavbou nové svazkové školy pro obce Herink,
Popovičky a Modletice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dohody mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci podle
předloženého návrhu a zplnomocňuje starostu k uzavření dohody.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 2/2022/5 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------6. Projednání pojistné smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění úrazu Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 3. 2022
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuse:
Starosta předložil návrh smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění úrazu Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce. Jedná se o aktualizaci současné smlouvy za výhodnějších podmínek. Kromě
nepatrného snížení ceny jsou navýšeny limity případných plnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění úrazu Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce dle předloženého návrhu a zplnomocňuje starostu k uzavření smlouvy.
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Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 2/2022/6 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------7. Projednání nabídky na: Zpracování podkladů a žádosti na rekonstrukci veřejného osvětlení obce Herink –
KOMPONENTA 2.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 3. 2022
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuse:
Starosta předložil nabídku na zpracování podkladů a žádosti na rekonstrukci veřejného osvětlení. Jedná se o
výměnu svítidel za LED osvětlení. V případě realizace projektu dojde dle výpočtů k úspoře na elektrické energie
ve výši 79 %. V reálných částkách se jedná v současné době o úsporu ve výši 160 000,- Kč/rok. Náklady na výměnu
jsou předpokládané ve výši 3 mil. Kč. Dotace by při schválení projektu činila cca 1,8 mil. Kč. Návratnost celého
projektu tedy vychází na cca 7 let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování podkladů a žádosti na rekonstrukci veřejného osvětlení obce Herink –
KOMPONENTA 2.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY dle předložené nabídky tedy za cenu 102 850,- Kč vč. DPH.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 2/2022/7 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------8. Projednání převodu pozemku parc. č. 431 do vlastnictví Středočeského kraje
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 3. 2022
Předkladatel:
Miroslav Masopust
Diskuse:
Místostarosta informoval o žádosti Středočeského kraje o převodu pozemku p.č. 431, který se nachází pod
komunikací č. 00317 spadající do správy KSUS. Kraj tímto převodem podmiňuje převod pozemků do vlastnictví
obce nacházející se pod nově vybudovanými chodníky v ulici Hlavní a Radějovická. Místostarosta dále navrhl
oddělit přilehlý zelený pás a po té pozemek darovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem části pozemku p.č. 431 po oddělení zeleného pásu.
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Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 2/2022/8 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------9. Informace o rozpočtovém opatření č. 1/2022
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 3. 2022
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuse:
Starosta informoval o provedení rozpočtového opatření na nákup pozemků schváleného zastupitelstvem dne
15. 2. 2022.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
----------------------------------------10. Projednání humanitární pomoci pro Ukrajinu
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 3. 2022
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuse:
Starosta informoval, že v rámci své pravomoci poskytl dar ve výši 20 000,- Kč na pomoc Ukrajině prostřednictvím
humanitární organizace Člověk v tísni z.s. Dále informoval o probíhajících sbírkách v obci a připravovaných
sbírkách organizovaných a řízených Středočeským krajem, které budou vyhlášeny prostřednictvím ORP Říčany.
Až budou vyhlášeny přesné požadavky a parametry bude informace zveřejněna.
Další formou pomoci by mohlo být nouzové ubytování v zasedací místnosti OÚ, dle porady krizového štábu ORP
Říčany se však jedná až o poslední možnost, která zatím není předmětem aktuální potřeby.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
----------------------------------------11. Projednání návrhu podpory sbírky: Pomoc ukrajinským hasičům
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 3. 2022
Předkladatel:
Zdeněk Zachař

5z7

Diskuse:
Zastupitel Zdeněk Zachař informoval, že materiál, který se plánovalo pořídit z této sbírky byl zajištěn
Ministerstvem vnitra, a proto byla sbírka uzavřena.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
----------------------------------------12. Projednání návrhu plánu oprav a investic do vodohospodářského majetku a řešení havarijní situace na
ČOV Herink.
Termín podání návrhu bodu programu:
24. 3. 2022
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuse:
Starosta předložil zprávu o havarijním stavu čistírny odpadních vod zpracovanou provozovatelem 1.SČv. Zpráva
uvádí, že membránový systém je jíž v havarijním stavu. Pokus o částečnou opravu je již nerentabilní.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán oprav a investic do vodohospodářského majetku dle předloženého návrhu.
Dále schvaluje řešení havarijního stavu čistírny odpadních vod výměnou membránových modulů dle nabídky č.
NV-37/2022 tedy v předpokládané výši 2 600 000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo dále souhlasí s rozpočtovým opatřením navyšující výdaje v paragrafu 2321 o 3 150 000,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje čerpání těchto prostředků z fondu financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Tomáš Brhel, Jitka Schwarzmayerová
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 2/2022/12 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------13. Různé
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Zápis vyhotoven dne:
25. 3. 2022

Zapsal:
Karel Zeman:

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

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Zachař:

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

Miroslav Masopust:

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

Starosta obce:
Karel Zeman:

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