Zápis
z VIII/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice,
konaného dne 4.9.2017, od 18:30 hodin.
Den a místo konání: 4.9.2017 , budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty
Hodina zahájení a ukončení: 18:30 – 19:30 hod.
Jména urč. ověřovatelů zápisu: Diviš, Bobek
Jména přítomných členů ZM: Mgr. Bobek Josef, Diviš Jiří, Ing. Ježek Jaromír, Koukal Jiří, Krátká Naďa,
Málek Tomáš.
Jména omluvených členů ZM: Ježek Miroslav
Jména pozvaných na zasedání ZM: - Lazárková I., Mgr. Bartheldy
Veřejnost : 0

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 25.8.2017 do 5.9.2017. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Diviše a Mgr. Josefa Bobka,
a zapisovatelem p. Tomáše Málka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice určuje ověřovateli zápisu Jiřího Diviš a Mgr. Josefa Bobka.
Zapisovatelem určuje Tomáše Málka.
Výsledek hlasování: Pro 6 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.
Starosta informoval zastupitele o novém bodu programu : bod č.4 – Úprava rozpočtu Č.6.
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Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starosta dal hlasovat
o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice schvaluje zápis z minulé schůze a následující program
zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu a zápisu z minulé schůze
3. Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ a MŠ Heraltice
4. Úprava rozpočtu č.6.
5. Různé
6. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I - Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ a MŠ Heraltice.
Starosta seznámil přítomné, o žádosti ředitele školy na povolení výjimky z nejnižšího počtu
žáků ve třídě. Výjimka se týká roku 2017/2018 a stanovuje počet žáků 17 ve dvou třídách
podle §23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Předal slovo Mgr. Bartheldymu – řediteli ZŠ a MŠ
Heraltice aby seznámil zastupitele se stavem školy. Ten informoval zastupitele o stavu školy,
a zodpovídal na dotazy týkajících se provozu školy.
Starosta poděkoval za informace a nechal hlasovat o povolení výjimky. (-příloha č. 1. )
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse povoluje výjimku ZŠ a MŠ v Heralticích z nejnižšího počtu žáků ve
třídě.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod II – Úprava rozpočtu č.6
Starosta předložil úpravu rozpočtů, prošel jednotlivé položky úpravy rozpočtů s
komentářem.
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A nechal hlasovat o úpravě těchto dokumentů. (-příloha č. 2. )
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice schvaluje Návrh rozpočtového opatření č.6.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 // Zdrželi se 1 /Bobek/
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod III - Různé

INTEPELACE
p. Koukal se dotazoval na stav směny pozemku na „Dražkách“ za účelem vybudovaní
závodní dráhy pro požární sport. Starosta informoval zastupitele, že je naplánované
zaměření části dotčeného pozemku s účasti obou dvou stran.
p. Ježek M.
---p. Diviš
----

Mgr. Bobek požádal starosty o pozvání zástupce VAS Třebíč , za účelem informování
zastupitelstva o postupu připojování RD na kanalizaci. Starosta slíbil pozvání vyřídit.
p. Krátká vznesla dotaz na stav kronika, které byly bodem jednání na minulých schůzí.
Starosta informoval, o dokončení digitalizace dat z pozůstalosti minulého zemřelého
kronikáře, z nichž vyplynulo, že máme údaje i pro roky které nebyly oficiálně zapsány
v kronice.
Ing. Ježek J. se dotázal na pozemky pod části KD v Heralticích, které nejsou ve vlastnictví
obce. Starosta jej informoval, že o koupi pozemku probíhá jednání s vlastníky a seznámil
zastupitele s dosavadním průběhem těchto jednání.
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Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsal:

…………………………….
Mgr. Bobek Josef

……………………………….
Málek Tomáš

…………………………….
Diviš Jiří
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