Zápis
ze 8/2014 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice,
konaného dne 9.12.2014, od 18:30 hodin.
Den a místo konání: 9.12.2014 , budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty
Hodina zahájení a ukončení: 18:30 – 19:30 hod.
Jména urč. ověřovatelů zápisu: Bobek, Krátká
Jména přítomných členů ZM: Mgr. Bobek Josef, Hroch Jiří, Ing. Ježek Jaromír, Ježek Miroslav, Koukal
Jiří, Krátká Naďa, Málek Tomáš,
Jména omluvených členů ZM: Jména pozvaných na zasedání ZM: Veřejnost : 1

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18.30 hodin starostou městyse p. Tomášem Málkem („dále jako „starosta“).
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Úřadu městyse Heraltice zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1.12.2014 do 9.12.2014. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále konstatoval, že přítomno je všech
7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Josefa Bobka a p. Naďu Krátkou
a zapisovatelem p. Tomáše Málka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal Starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice určuje ověřovateli zápisu p. Krátkou Naďu a Mgr. Bobka
Josefa. Zapisovatelem určuje Tomáše Málka.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění.
bod. č. 2. Partnerská smlouva MAS Podhorácko
Před hlasováním dal Starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starosta dal hlasovat
o návrhu programu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Smlouva č. 14220196 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
2. Partnerská smlouva MAS Podhorácko
3. Různé
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod I - Smlouva č. 14220196 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR
Starosta informoval zastupitele, o zaslaní návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na
revitalizaci zeleně městyse Heraltice, kterou poslal spolu s pozvánkou na tuto akci. Předložil
zastupitelům návrh smlouvy a nechal o schválení smlouvy hlasovat.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice
a) schvaluje Smlouva č. 14220196 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR
b) ukládá starostovi, aby smlouvu podepsal
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod II – Partnerská smlouva MAS Podhorácko
Starosta informoval, že na valné hromadě MAS se projednávalo nutnost legislativních úprav
vztahů Partnerů MAS. Městys je partnerem, už od roku 2008 na základě přihlášky. Nyní je
nutné vzhledem ke změně legislativy, toto ještě potvrdit smlouvou. Předložil zastupitelům
návrh smlouvy a nechal o schválení smlouvy hlasovat.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice
a) schvaluje Partnerskou smlouvu s MAS Podhorácko
b) ukládá starostovi, aby smlouvu podepsal
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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Bod III - Různé
Starosta informoval o bouracích prácích na domu č.p.64, kde nynější stav umožnil odhalení
zdiva a základů, tak jak se plánovalo při schvalovaní projektu na jaře 2014. Starosta předložil
zprávu z kontrolní prohlídky (příloha č.1. ) vypracovanou Ing. Ježkem P. – projektantem
stavby, která hodnotí dosavadní stav zbývajícího obvodového zdiva a základů.
Starosta vyzval zastupitele, aby se vyjádřily k dalším postupům na stavbě.
P. Ježek Miroslav se dotazoval na možnost využití domu č.p.64 na garáže či případné
parkovací plochy. Starosta ho informoval o vázanosti dotací na úpravu objektu pro původní
účel a o možnosti o tyto finance přijít v případě změny projektu.
Z rozpravy vzešla dohoda na postup dalších stavebních úprav:
• zbourání obvodové zdiva
• zbudovaní základové desky
• výstavba nového obvodového zdiva
Všechny tyto navrhované práce, by se měly budovat nejlépe v rámci brigádnické činnosti,
s rozpočtem cca 300 tis. Kč. Starosta byl pověřen k zajištění realizace a zjištění možných
brigádníků. Náklady na tyto práce budou zahrnuty do rozpočtů městyse na rok 2015.
Vzato na vědomí
INTEPELACE
Místostarosta Ježek M. se dotazoval na stav komunikace v Podheralticích po stavebních
úpravách kanalizace. Starosta jej seznámil se situací, informoval jej, že od minulé schůze
proběhlo dvakrát dosypání výmolů a že dnes dopoledne celou komunikaci procházel s novým
stavbyvedoucím a upozorňoval ho na požadavky městyse o dosypávání komunikace.
Mgr. Bobek taktéž požádal, aby i nadále byl vyvíjen tlak na zhotovitele kvůli špatně sjízdné
vozovce. Starosta přislíbil tyto připomínky na kontrolním dnu stavby.
Místostarosta Ježek M. se dotazoval, zda bude schválený zápis z minule schůze zaslán na
email. Starosta jej informoval, že schválené zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách a
jsou volně k stažení.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.30
Zápis byl vyhotoven dne: 15.12.2014

Ověřovatelé zápisu:

Zapsal:

…………………………….
Mgr. Bobek Josef

……………………………….
Málek Tomáš

…………………………….
Krátká Naďa
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