Zápis
z XI/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice,
konaného dne 6.12.2017, od 18:30 hodin.
Den a místo konání: 6.12.2017 , budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty
Hodina zahájení a ukončení: 18:30 – 21:00 hod.
Jména urč. ověřovatelů zápisu: Krátká, Hroch
Jména přítomných členů ZM: Diviš Jiří, Bc. Hroch Jaromír, Koukal Štěpán, Krátká Naďa, Málek
Tomáš.
Jména omluvených členů ZM: Ing. Ježek Jaromír, Koukal Jiří
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 28.11.2017 do 7.12.2017. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích. )

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Naďu Krátkou a Bc. Jaromíra Hrocha,
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 Naďu Krátkou a Bc. Jaromíra
Hrocha. Zapisovatelem určuje Tomáše Málka.
Výsledek hlasování: Pro 5 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 o změně programu oproti pozvánce. A to nahrazení bodu 6. Volba člena
finančního výboru za Volba zástupců do školské rady za městys Heraltice.

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. Slib člena zastupitelstva městyse
4. Volba předsedy kontrolního výboru
5. Volba člena kontrolního výboru
6. Volba zástupců do školské rady za městys Heraltice
7. Návrh úpravy rozpočtu č. 9.
8. Návrh Dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského Zřízení č.
9402004448/3000004075
9. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: JI-014330034485/001 Heraltice ČOV: NN
přip. kabel. přípojka
10. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sokol Heraltice na rok 2017
11. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2018 – Oblastní charita Třebíč
12. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2018 – Český svaz včelařů, základní
organizace Třebíč
13. Lokalita čp. 39
14. Různé
15. Závěr

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I – Slib člena zastupitelstva městyse
Starosta informoval, že na minulé schůzi ZM dne 6. 11. 2017 byla předána starostovi městyse
Heraltice písemná rezignace na výkon mandátu zastupitele městyse Heraltice Mgr. Josefa
Bobka.
Dle § 55 odst.2. písm. b.) zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně a doplnění některých dalších zákonů mandát zaniká dnem, kdy starosta obdrží
písemnou rezignaci člena zastupitelstva.
Dle § 56 odst.1. zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a
doplnění některých dalších zákonů nastupuje na výkon funkce zastupitelé náhradník
kandidátní listiny téže volební strany (HASIČI) Bc. Jaromír Hroch.
Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval pana Hrocha ke složení slibu. Před
složením slibu starosta upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
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následek Zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů , v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v paragrafu 69 odst. 2 zákona o
obcích. „ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu městyse Heraltice a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ jmenovitě vyzval Bc. Hrocha Jar.ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připravené archu (příloha č. 1).

Vzato na vědomí

Bod II - Volba předsedy kontrolního výboru
Starosta informoval, že na minulé schůzi ZM dne 6. 11. 2017 byl zvolen místostarostou p.
Koukal Jiří. Ten doposud vykonával funkci předsedy kontrolního výboru. Jelikož však § 119
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), nemůže být členem výboru
místostarosta, je nutné zvolit za něj náhradu.
Starosta informoval, že na základě platného jednacího řádu ZM Heraltice dle § 14 odst. 3.
navrhuje předsedy výboru starosta.
Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Naďu Krátkou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice volí předsedu kontrolního výboru p. Naďu Krátkou
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0/ / Zdrželi se 1 /Krátká/
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod III – Volba člena kontrolního výboru
Starosta informoval, zastupitelům, že následkem schválení předchozího bodu jsou
v současné chvíli dvě volná místa členů kontrolního výboru.
Starosta informoval, že na základě platného jednacího řádu ZM Heraltice dle § 14 odst. 4.
navrhuje členy předseda výboru.
p. Krátká navrhla zvolit do funkce člena kontrolního výboru Jiří Diviš
p. Krátká navrhla zvolit do funkce člena kontrolního výboru Ing. Jaromíra Ježka

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice:
a) volí za člena Kontrolního výboru p. Jiřího Diviše
b) volí za člena Kontrolního výboru Ing. Jaromíra Ježka
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0/ / Zdrželi se 1 /Diviš/
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod III – Volba zástupců do školské rady za městys Heraltice
Starosta informoval, zastupitelům, o nutnosti nových zástupců do školské rady za městys
Heraltice z řad zastupitelů. Informoval, že oba zástupci, kteří byli schváleni, nejsou již nadále
členy zastupitelstva. Navrhl tedy novou volbu.
Starosta navrhl zvolit zástupce do školské rady za městys Heraltice
p. Jiřího Diviše
p. Koukal Š. navrhla zvolit do funkce zástupce do školské rady za městys Heraltice Bc.
Jaromíra Hrocha

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice:
a) volí zástupce zřizovatele do školní rady ZŠ a MŠ Heraltice Jiřího Diviše a Bc. Jaromíra
Hrocha.
b) ruší usnesení č. 4/IV/2015
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0/ / Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Bod V – Úprava rozpočtu č.9
Starosta předložil úpravu rozpočtů, prošel jednotlivé položky úpravy rozpočtů s
komentářem.
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.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 9.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 // Zdrželi se 0 / /
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod VI - Návrh Dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského Zřízení č.
9402004448/3000004075
Starosta informoval o zaslaní smluv, které se týkají dodatku ke smlouvě o pronájmu STL
plynovodu došlé dne 15.11.2017. Předložil zastupitelům návrh dodatku 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 Dodatek ke smlouvě o nájmu plynovodu č. 9402004448/3000004075
b) ukládá starostovi, aby dodatek smlouvy podepsal
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 7. bylo schváleno.

Bod VII – Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: JI-014330034485/001 Heraltice
ČOV: NN přip. kabel. přípojka
Starosta informoval o zaslaní návrhu smlouvy, které se týkají přípojky podzemního vedení ke
ČOV : NN přip.kabel přípojka, která se týká parc. č. 1329/4 a 1370 v k.ú. Heraltice.
Informoval, že kabel byl zde veden v roce 2015 a nyní slouží jako samostatná přípojka pro
přečerpávací stanici kanalizace. Předložil smlouvu k nahlédnutí nechal o schválení smlouvy
hlasovat.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice:
a) schvaluje návrh smlouvy o věcném břemeni č.: JI-014330034485/001 Heraltice ČOV: NN
přip. kabel. přípojka
b) ukládá starostovi, aby podepsal smlouvu
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 8. bylo schváleno.

Bod VIII – Žádost o poskytnutí individuální dotace Sokol Heraltice na rok 2017
Starosta informoval zastupitele o žádosti TJ Sokola Heraltice o poskytnutí individuální dotace
na rok 2017.
Tato dotace by měla být využita v souladu s nájemní smlouvou, na údržbu a opravy areálu
hřiště a vybavení sportovního náčiní. Umožnil zastupitelům si prohlédnout žádost a návrh
Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2017 pro poskytnutí dotace.
Bc. Hroch Jaromír oznámil zastupitelstvu, že dle §83 odst. 2. Zákona č 128/2000Sb. může
dojít ke střetu zájmů.
Pan Koukal Štěpán oznámil zastupitelstvu, že dle §83 odst. 2. Zákona č 128/2000Sb. může
dojít ke střetu zájmů.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice:
a) schvaluje žádost o poskytnutí individuální dotace pro TJ Sokol Heraltice
b) schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy č.2/2017
c) ukládá starostovi, aby podepsal smlouvu
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 9. bylo schváleno.

Bod VIII – Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2018 – Oblastní charita Třebíč
Starosta informoval zastupitele o žádosti Oblastní charita Třebíč o poskytnutí finančního
příspěvku na r. 2018. Informoval, že jde o opakovanou žádost, naposledy byla žádost
předložena pro rok 2017 na ZM z IX/2017 konaného dne 2.10.2017 a zastupitelstvo ji
nechválilo.
Starosta představil zastupitelům návrh smlouvy spolu s průvodním dopisem.
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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.
2018 – Oblastní charita Třebíč
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 4 / Diviš, Hroch, Krátká, Málek / Zdrželi se 1 / Koukal Š. /
Návrh byl zamítnut – usnesení nepřijato

Bod VIII – Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2018 – Český svaz včelařů,
základní organizace Třebíč
Starosta informoval zastupitele o žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2018 –
Český svaz včelařů, základní organizace Třebíč .
Starosta informoval, že žádost nemá náležité parametry a nevyplývá z nich účel na který by
poskytnuté prostředky byly využity. Starosta předložil k nahlédnutí průvodní dopis a návrh
smlouvy. Starosta informoval o tom, že o nedostatcích bude informovat žadatele.
Vzato na vědomí

Bod IX – Lokalita čp.39
Starosta připomenul zastupitelům, že na minulé schůzi ZM přislíbil zajistit další kroky pro
demolici dohodnutých objektů. Infomoval, že proběhlo zaměření stavebních objektů které
bude sloužit jako podklad pro následnou demolici. Informoval dále o nabídce stavební firmy
na provedení demolice stejně tak o cenové nabídce a časovém harmonogramu prací.

Vzato na vědomí

Bod XI - Různé

INTEPELACE
p. Koukal J.
----

p. Koukal Š.
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---p. Diviš vyjádřil žádost spolku SDH na uvolnění prostoru garáže pod úřadem městyse za
účelem rekonstrukce exponátu pro hasičské muzeum. Využití prostor by se týkalo pouze po
dobu oprav exponátu. Starosta poprosil o sjednání schůzky, kde by byly vyjasněny detaily. P.
Diviš přislíbil tuto schůzku domluvit.
p. Diviš navrhl, aby na místních komunikacích byly na problematických místech instalovány
nádoby na posypový materiál. Starosta informoval zastupitele, že v současné době je posyp
zajištěn průběžným posypem a případně je v kritických místech složena hromada
posypového materiálu. Tento posypový materiál často zamrzne a nedá se použít. Starosta
souhlasil s návrhem p. Diviše a přislíbil zajistit cenovou nabídku a zahrnout příslušnou částku
do rozpočtu pro rok 2018. Realizaci pak navrhuje ihned po Novém roce.
Bc. Hroch se dotazoval na situaci okolo lokality čp.39. starosta odpovídal na jeho dotazy a
přislíbil mu předat podklady předchozích jednání o této lokalitě.

p. Krátká se dotazovala na stav okapu u vchodu školní jídelny. Starosta oznámil , že
poškozený okap částečně opravil, upozornil že jde však o dočasnou opravu a je zde nutné
celý okap vyměnit. Starosta dále informoval, že oprava okapu je objednána p. ředitelem ZŠ a
MŠ, ale termín realizace mu není znám.

Ing. Ježek J.
----

Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 21:00 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsal:

…………………………….
Krátká Naďa

……………………………….
Málek Tomáš

…………………………….
Bc. Hroch Jaromír

8

