Zápis
z IX/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice,
konaného dne 2.10.2017, od 18:30 hodin.
Den a místo konání: 2.10.2017 , budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty
Hodina zahájení a ukončení: 18:30 – 20:00 hod.
Jména urč. ověřovatelů zápisu: Koukal , Krátká
Jména přítomných členů ZM: Mgr. Bobek Josef, Diviš Jiří, Ing. Ježek Jaromír, Ježek Miroslav, Koukal
Jiří, Krátká Naďa, Málek Tomáš.
Jména omluvených členů ZM:
Jména pozvaných na zasedání ZM: - Lazárková I.,
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 24.9.2017 do 3.10.2017. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích) .

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Koukala a Naďu Krátkou,
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 Koukala a Naďu Krátkou.
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.
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Starosta informoval zastupitele o stažení bodu č.3. Zpráva provozovatele kanalizace VAS
Třebíč - z důvodu nepřítomnosti zástupce VAS a nahrazením tohoto bodu programu : bod
č.4 – Lokalita čp. 39
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. Lokalita čp.39
4. Záměr pronájmu pozemku parc.č.1248/2 - rybník, vodní plocha o výměře 3385 m2 v k.ú. a
obci Heraltice
5. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na r. 2017 – Oblastní charita Třebíč
6. Návrh úpravy rozpočtu č. 7.
7. Různé
8. Závěr

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I – Lokalita čp.39

Starosta požádal o zhodnocení postupu využití lokality čp. 39 pro výstavbu rodinných domů
v městysi Heraltice. Informoval, že došlo na místě k šetření stavu současných budov, kde
v závěru vyplynulo, že bez dotace nemá cenu stavby rekonstruovat a je zde navržena
možnost demolice nepotřebných objektů. Předložil několik variant rozpracovaných návrhů
lokalit a zastupitelé se k nim jednotlivě vyjadřovali. Z diskuse vyplynulo, že horní část
pozemku lokality (zahrada) bude využita na podporu výstavby RD. A dolní části pozemku na
podporu bytové výstavby. Zároveň zastupitelé vyjádřili požadavek pro propojení Plesnické
cesty s návsí pěší komunikací. Starosta připomenul zastupitelům, že na schůzi ZM VI/2017
byl zařazen bod: Dotační fondy pro rozvoj městyse, kde se projednávalo se zástupcem ARR
ČR, o možnost čerpání dotaci v rámci IROP. Tato výzva by byla zaměřena na sociální bydlení
a byla zmíněna jako jedna z možností investic pro lokalitu čp. 39. Starosta vyzval zastupitele,
aby se vyjádřili, zda zažádat o využití této výzvy na výše zmíněnou lokalitu. Zastupitelé se
shodli, že zvažují využití dotací na bytové výstavby, avšak potřebují další informace. Proto
pověřili starostu o zjištění dalších dotačních možností jak z IROP tak i např. z MMR.
Starosta přislíbil na příští schůzi předložit srovnání možností dotací z různých fondů. Dále
přislíbil vypracování 3D modelu možného rozvržení vyžití lokality, dle připomínek
zastupitelstva
Vzato na vědomí
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Bod I - Záměr pronájmu pozemku parc.č.1248/2 - rybník, vodní plocha o výměře 3385 m2 v
k.ú. a obci Heraltice
Starosta seznámil přítomné, o žádosti p. Mravce z Okříšek pro svůj záměr využíti vodní
plochy koupaliště pro zimní období pro účely rybaření na tzv. „dirkách“. Informoval
zastupitele, že již toto využití se projednávalo pro měsíc březen 2017 a však nakonec nebylo
realizováno. Starosta ještě navrhl, aby se pronájem týkal jen objektu nádrže a necelého
pozemku, proto navrhl, aby se záměr upravil na výměru této plochy, tedy 1265 m2.
Zastupitelé se vyjádřili kladně a starosta byl vyzván k dalšímu procesům dle §39 odst. 1.
Zákona č 128/2000Sb. a to o zveřejnění záměru o pronájmu a zařadit jako bod jednání o
pronájmu tohoto pozemku na další schůzi ZM.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse souhlasí se záměrem pronajmout části pozemku parc.č.1248/2 rybník, vodní plocha o výměře 1265 m2 v k.ú. a obci Heraltice
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 3. bylo schváleno.

Bod II – Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na r. 2017 – Oblastní charita Třebíč
Starosta informoval zastupitele o žádosti Oblastní charita Třebíč o poskytnutí finančního
příspěvku na r. 2017. Informoval, že jde o opakovanou žádost, která nebyla vyslyšena. Dále
informoval o setkání se zástupci charity v měsíci srpnu a o opětovné žádosti o příspěvek
v září 2017. Starosta představil zastupitelům návrh smlouvy spolu s průvodním dopisem.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice schvaluje Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na r.
2017 – Oblastní charita Třebíč
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 7 /Bobek, Diviš, Ježek M., Ježek J., Koukal, Krátká, Málek /
Zdrželi se 0 / /
Návrh byl zamítnut – usnesení nepřijato
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Bod II – Úprava rozpočtu č.7
Starosta předložil úpravu rozpočtů, prošel jednotlivé položky úpravy rozpočtů s
komentářem.
A nechal hlasovat o úpravě těchto dokumentů. (-příloha č. 1.)
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.7.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod III - Různé
Místostarosta předal písemné podklady a dokumentaci ohledně projektu DA JPO. Oznámil,
že projekt je ukončený. Starosta tyto dokumenty převzal.
Vzato na vědomí
Místostarosta předal písemnou rezignaci na post místostarosty a člena zastupitelstva do
rukou starosty.
Vzato na vědomí

INTEPELACE
p. Koukal
----

p. Ježek M.
---p. Diviš požádal o přístupové údaje pro webové stránky městyse na aktualizace a správcování
části webových stránek pro SDH. Starosta mu přislíbil tento přístup zřídit.
Mgr. Bobek opakoval svou žádost na pozvání zástupce VAS pro projednání stavu kanalizační
sítě a přípojek RD. Starosta přislíbil, že opět zástupce VAS Třebíč pozve na další schůzi ZM.
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Mgr. Bobek se dotázal, zda se pokročilo v otázce nového kontejneru na papír v lokalitě
Podheraltice. Starosta jej informoval, že požadavku městyse na navýšení sběrových nádob na
tříděný odpad bylo vyhověno ze strany EKO-KOMu a očekává dodání a umístnění kontejneru
v měsíci říjnu. Dále informoval zastupitele o představení návrhu nových míst sběru
tříděného odpadu na další schůzi ZM.

p. Krátká
----

Ing. Ježek J.
----

Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsal:

…………………………….
Krátká Naďa

……………………………….
Málek Tomáš

…………………………….
Koukal Jiří
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