Zápis č. 5/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 9. 8. 2022
Čas konání:
od 18:58 hod. do 19:50 hod.
Přítomni:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Jana Šteffelová, Martin Havlíček
Nepřítomni:
omluven: Zdeněk Zachař, Martin Richter, Jitka Schwarzmayerová, Attila Szűcs
neomluven:
Předsedající:
Karel Zeman – starosta obce
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
----------------------------------------1. Přivítání a zahájení
Starosta obce přivítal zastupitele a zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 5/2022 v 18:58 hodin.
----------------------------------------2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem zápisu byl určen Karel Zeman. Ověřovateli zápisu byli navrženi Martin Havlíček a Jana Šteffelová
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem zápisu p. Karla Zemana a volí ověřovatele zápisu Martina Havlíčka a
Janu Šteffelovou.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Jana Šteffelová, Martin Havlíček
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 5/2022/2 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 zápisu do kroniky obce za rok 2021
6.
Projednání výběrového řízení na dodavatele na akci Modernizace veřejného osvětlení v obci Herink
7.
Projednání návrhu změny územního plánu na základě podnětu vlastníka pozemku
8.
Projednání darovací smlouvy na bezplatný převod pozemků z vlastnictví Středočeského kraje do
vlastnictví obce Herink
9.
Projednání příspěvku pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Herink, na pořízení interaktivních
tabulí.
10. Projednání rozpočtového opatření
11. Různé
Diskuse:
Starosta navrhl rozšíření programu o bod: Projednání dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání veřejného osvětlení
na území Obce do nájmu, o jeho provozování a správě č. 3/0161/2017/D uzavřené dne 29. 9. 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program včetně rozšíření.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Jana Šteffelová, Martin Havlíček
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 5/2022/3 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------4. Informace o plnění schválených usnesení
Termín podání návrhu bodu programu:
17. 3. 2022
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuse:
Starosta obce informoval o stavu plnění usnesení z předchozích zasedání obce.
2/2022/8 – trvá – čeká se na zaslání návrhu geometrického plánu od Středočeského kraje
4/2022/5 – splněno – pořízen nový traktor
4/2022/8 – splněno – podána žádost o převod pozemku

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
-----------------------------------------
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5. Projednání zápisu do kroniky obce za rok 2021
Termín podání návrhu bodu programu:
1. 8. 2022
Předkladatel:
Jana Šteffelová
Diskuse:
Kronikářka Jana Šteffelová předložila návrh zápisu do kroniky obce za rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2021 dle předloženého návrhu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Martin Havlíček, Jana Šteffelová
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 5/2022/5 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------6. Projednání výběrového řízení na dodavatele na akci Modernizace veřejného osvětlení v obci Herink
Termín podání návrhu bodu programu:
1. 8. 2022
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuse:
Starosta předložil návrh zadávací dokumentace na akci Modernizace veřejného osvětlení v obci Herink.
Dále navrhl v souladu s platnou směrnicí o zadávání veřejných zakázek oslovit tři dodavatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu a schvaluje oslovení potenciálních
dodavatelů dle platné směrnice. Osloveni budou: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČ 25751018, JIPOL s.r.o., IČ
28122062, ELEKTRO MKP spol. s r.o., IČ: 28949943.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Jana Šteffelová, Martin Havlíček
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 5/2022/6 bylo zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
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7. Projednání návrhu změny územního plánu na základě podnětu vlastníka pozemku
Termín podání návrhu bodu programu:
1. 8. 2022
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuse:
Starosta předložil žádost o změnu územního plánu podanou majitelem pozemku p.č. 453.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou územního plánu dle předloženého návrhu.
Hlasování:

pro: nikdo
proti: Karel Zeman, Tomáš Brhel, Jana Šteffelová, Miroslav Masopust, Martin Havlíček
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 5/2022/7 nebylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------8. Projednání darovací smlouvy na bezplatný převod pozemků z vlastnictví Středočeského kraje do
vlastnictví obce Herink
Termín podání návrhu bodu programu:
1. 8. 2022
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuse:
Starosta předložil návrh darovací smlouvy o převodu pozemků p.č. 377, 455 a 368/1 o celkové výměře 14 435 m2
do vlastnictví obce od Středočeského kraje, které vedou pod chodníky v ulici Radějovická.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu dle předloženého návrhu a zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Tomáš Brhel, Jana Šteffelová, Miroslav Masopust, Martin Havlíček
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 5/2022/8 bylo zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
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9. Projednání příspěvku pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Herink na pořízení interaktivních tabulí
Termín podání návrhu bodu programu:
1. 8. 2022
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuse:
Starosta předložil žádost paní ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Herink o navýšení rozpočtu.
Příspěvek je určen na pořízení dvou interaktivních tabulí, které zabezpečí zkvalitnění výuky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pořízení dvou interaktivních tabulí a schvaluje rozpočtové opatření
navyšující paragraf 3111 o 300 000,- Kč.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Tomáš Brhel, Jana Šteffelová, Miroslav Masopust, Martin Havlíček
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 5/2022/9 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------10. Projednání rozpočtového opatření
Termín podání návrhu bodu programu:
1. 8. 2022
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuse:
Starosta předložil rozpočtové opatření, které zohledňuje pořízení nového multifunkčního traktoru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2022 dle předloženého návrhu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Tomáš Brhel, Jana Šteffelová, Miroslav Masopust, Martin Havlíček
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 5/2022/10 bylo zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
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11. Projednání dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání veřejného osvětlení na území Obce do nájmu, o jeho
provozování a správě č. 3/0161/2017/D, uzavřené dne 29. 9. 2017
Termín podání návrhu bodu programu:
8. 8. 2022
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuse:
Starosta předložil návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání veřejného osvětlení na území Obce do nájmu, o
jeho provozování a správě č. 3/0161/2017/D, uzavřené dne 29. 9. 2017. Dodatek prodlužuje dobu trvání smlouvy
o 6 měsíců, a to z důvodu plánované rekonstrukce veřejného osvětlení. Po realizaci rekonstrukce, jejímž cílem
je přechod na LED technologii, bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o přenechání veřejného osvětlení na území Obce do
nájmu, o jeho provozování a správě č. 3/0161/2017/D, uzavřené dne 29. 9. 2017 dle předloženého návrhu a
zplnomocňuje starostu k podpisu dodatku.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Tomáš Brhel, Jana Šteffelová, Miroslav Masopust, Martin Havlíček
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 5/2022/11 bylo zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

12. Různé
Přítomnými občany bylo vzneseno několik dotazů, a to především na nedostatek přechodů pro chodce.
K malému počtu přechodů, zejména na nově vybudovaných chodnících, uvedl starosta, že rozšíření počtu
přechodů, bylo obcí navrženo, ale tento návrh nebyl dotčenými orgány (PČR) schválen.
K dotazu na možnost instalace semaforu starosta uvedl, že tento požadavek, vznesený obcí, příslušný dopravní
inspektorát zamítl, z důvodu nemožnosti dodržení souladu s technickými požadavky a normami.
Chodník, který by propojil ulici Do Višňovky s přechodem přes ulici Hlavní není možné realizovat z důvodu, že
obec nevlastní pozemek, na kterém by mohl být chodník vybudován. S majitelem vhodného pozemku bylo
několikrát jednáno, ale nepřistoupil na žádnou z nabízených variant - obec nabízela odkup pozemku, pronájem
pozemku, věcné břemeno na pozemek. Vzhledem k požadavkům na šířku silnice není možné chodník vybudovat
na pozemku patřícím obci.
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Zápis vyhotoven dne:
10. 8. 2022

Zapsal:
Karel Zeman:

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

Ověřovatelé zápisu:
Martin Havlíček:

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

Jana Šteffelová:

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

Starosta obce:
Karel Zeman:

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