Zápis
z X/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice,
konaného dne 6.11.2017, od 18:30 hodin.
Den a místo konání: 6.11.2017 , budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty
Hodina zahájení a ukončení: 18:30 – 20:30 hod.
Jména urč. ověřovatelů zápisu: Koukal Š., Diviš
Jména přítomných členů ZM: Mgr. Bobek Josef, Diviš Jiří, Koukal Jiří, Koukal Štěpán, Krátká Naďa,
Málek Tomáš.
Jména omluvených členů ZM: Ing. Ježek Jaromír
Jména pozvaných na zasedání ZM: - Lazárková I., Ing. Urbánek ml. – VAS Třebíč (nepřítomen)
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 29. 10.2017 do 7.11.2017. 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 Štěpána Koukala,
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 Diviše a Štěpána Koukala.
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.
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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. Slib člena zastupitelstva městyse
4. Volba místostarosty
5. Odměňování členů zastupitelstva městyse
6. Zpráva provozovatele kanalizace VAS Třebíč
7. Návrh úpravy rozpočtu č. 8.
8. Pronájem části pozemku parc.č.1248/2 - rybník, vodní plocha o výměře 1256 m2 v k.ú. a
obci Heraltice
9. Systém shromažďování odpadu - nové lokace pro nádoby tříděného odpadu
10. POVV 2018
11. Lokalita čp. 39
12. Termíny schůzí ZM Heraltice
13. Různé
14. Závěr

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I – Slib člena zastupitelstva městyse
Starosta informoval, že na minulé schůzi ZM dne 2. 10. 2017 byla předána starostovi městyse
Heraltice písemná rezignace na výkon mandátu zastupitele městyse Heraltice pana Miroslava
Ježka.
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) pan Štěpán Koukal
Starosta v souladu s § 69 dost. 2 zákona o obcích vyzval pana Koukala Š. ke složení slibu.
Před složením slibu starosta upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou
má za následek Zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2011 o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění).

2

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 p. Koukala Š. ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na připravené archu (příloha č. 1).

Vzato na vědomí

Bod II - Volba místostarosty
Starosta informoval, že na minulé schůzi ZM dne 2. 10. 2016 byla předána starostovi městyse
Heraltice písemná rezignace na výkon funkce místostarosty městyse Heraltice pana
Miroslava Ježka.
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy:
Starosta Málek navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Jiřího Koukala
Ostatní zastupitelé nenavrhli jiného kandidáta
Starosta přistoupil tedy k hlasování.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice volí místostarostou p. Jiřího Koukala
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0/ / Zdrželi se 1 /Koukal/
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod III – Odměňování členů zastupitelstva městyse
Starosta informoval, zastupitelům, že na schůzi ZM I/2016 konané dne 1.2.2016, bylo
schváleno Usnesení ZM č. 5/I/2016, které stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného místostarosty ve výši 5000,- Kč od 1.2.2016. Starosta požádal nově zvoleného
místostarostu, aby se vyjádřil k odměně.
Slovo si vzal p. Koukal J. nově zvolený místostarosta a vyjádřil svůj názor, že za funkci
místostarosty nechce pobírat žádnou odměnu. Starosta poděkoval a oznámil zastupitelům,
že na základě vyjádření místostarosty p. Koukala, je tedy přijmout o tomto bodu nové
usnesení a zrušit usnesení ZM 5/I/2016.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice:
a) na základě žádosti místostarosty stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného místostarosty ve výši 0,- Kč od 1.11.2017
b) ruší usnesení ZM 5/1/2016 ze dne 1.2.2016
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0/ / Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod IV - Zpráva provozovatele kanalizace VAS Třebíč
Starosta seznámil přítomné, že obdržel dnes 6.11.2017 emailem omluvu vedoucího provozu
VAS Třebíč z dnešní schůze na kterou byl pozván. Starosta email přečetl, kde bylo navrženo
ze strany VAS řešit případné problémy v sídle VAS Třebíč v dané úřední hodiny.
Mgr. Bobek vyjádřil nespokojenost s přístupem zástupce VAS a znovu vyslovil nespokojenost
se systémem rozesílání dopisů upozorňujících na připojení / nepřipojení domácností do
kanalizačního řádu.
Vzato na vědomí
Bod V – Úprava rozpočtu č.8
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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice schvaluje Návrh rozpočtového opatření č.8.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 // Zdrželi se 1 /Bobek/
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Bod VI - Pronájem pozemku parc.č.1248/2 - rybník, vodní plocha o výměře 3385 m2 v k.ú. a
obci Heraltice
Starosta seznámil přítomné, že dle §39 odst. 1. Zákona č 128/2000Sb. o zveřejnění záměru o
pronájmu bylo náležitě postupováno (-příloha č. 3.). Tento záměr byl vyvěšen na úřední
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desce od. 11.10. 2017. Během 15 dnů neprojevil o pozemek zájem, nikdo jiný než původní
žadatel p. Mravec, Okříšky.
Starosta vyzval zastupitele, aby vyjádřili svůj názor na pronájem části pozemku a na výši
pronájmu pozemku a délku pronájmu.
Zastupitelstvo se dohodlo na smlouvě a na částce 800,- Kč/ od 1.12.2017 měsíc do 28. 2.
2018.
Zastupitelé dále uložili, aby byla nádrž uvedena do původního stavu na náklady
pronajímatele. Zastupitelé uložili starostovi, aby připravil a podepsal smlouvu s nájemcem.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č.1248/2 - rybník, vodní
plocha o výměře 1265 m2 v k.ú. a obci Heraltice
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 6. bylo schváleno.

Bod VII – Systém shromažďování odpadu - nové lokace pro nádoby tříděného odpadu
Starosta informoval zastupitele o vypracování nových sběrných míst pro kontejnery
tříděného odpadu. Informoval, že v posledních měsících byla nutná úprava svozových
termínů jednotlivý surovin. Dále, že došlo k pořízení nových sběrných nádob, které vesměs
byly výměně za staré.
Starosta sdělil, že by rád podpořil sběr tříděného odpadu v obci tím, že by zvýšil počty míst
sběru a kontejnerů v celém intravilánu městyse. K tomuto účelu předložil zastupitelům
mapku s vyznačenými místy a počty jednotlivých kontejnerů. Informoval, že pro tyto nové
místa doporučuje vybudovat zpevněné plochy pro snazší manipulaci a údržbu. A proto
navrhuje realizaci zpevněných ploch zahrnout do POVV 2018. Dále také upozornil na potřebu
dokoupení nádob na požadovaný stav z rozpočtu městyse v roce 2018 a dále také nutnost
aktualizace OZV 2/2016.
Zastupitelé se proti těmto návrhům neohradili a starosta je informoval, že bude v záměru
rozšíření sítě sběrových míst TO dále pokračovat.

Vzato na vědomí

Bod VIII –POVV 2018
Starosta informoval zastupitele o blížící se termínu nových žádostí pro POVV na rok 2018.
Starosta navrhl, aby byla tato dotace použita na vybudovaná zpevněných ploch pod nově
plánovaná sběrová místa TO.
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Starosta také vyzval zastupitele, aby mu posílali návrhy a připomínky pro investice, které
budou promítnuty do návrhu rozpočtu na rok 2018.
Vzato na vědomí

Bod IX – Lokalita čp.39
Starosta připomenul zastupitelům, že na minulé schůzi ZM představil několik návrhů na
řešení využití lokality čp.39 pro stavební účely. Zastupitelé zde k tomuto měli připomínky a
návrhy. Tyto návrhy starosta nechal zapracovat do vizualizace modelu 3D, který zastupitelům
v elektronické vizualizaci představil.
Starosta informoval o jednání RRAV v Jihlavě, kde se dotazoval na možnost dotačních fondů
na rekonstrukci bytových objektů. Se zjištěním stavu seznámil zastupitele.
Zastupitelé se v rozpravě rozhodli využít dotační fondy z IROP pro bytovou část objektu
čp.39. S tím, že hospodářské budovy by bylo neefektivní rekonstruovat. Souhlasili proto
s návrhem hospodářské budovy na parc.č. st.55/1 a parc.č. st.55/2 odstranit demolicí.
Prostor pak využít pro eventuální bytovou výstavbu formou novostavby bez dotační
podpory. Prostor zahrady parc.č. st.40/1 pak využít pro výstavbu RD.
Starosta poděkoval za připomínky zastupitelům a slíbil toto rozhodnutí tlumočit kanceláři
architekta, aby se vypracovaly další dokumentace pro další kroky. Starosta dále přislíbil
předložit na další schůzi návrh řešení demolice dané lokality.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice:
a) schvaluje demolici hospodářských objektů parc.č. st. 55/1 a a parc.č. st. 55/2 a v lokalitě
čp.39
b) schvaluje využití dotačního titulu IROP pro rekonstrukci bytové části objektu parc.č. st.55/1
pro projekt Rozvoj sociálního bydlení v městysu Heraltice
c) ukládá starostovi vypracovat potřebné dokumentace a žádosti pro realizace tohoto
usnesení
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0/ / Zdrželi se 1 /Bobek/
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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Bod X – Termíny schůzí ZM Heraltice
Starosta požádal zastupitele o zvážení změn termínu schůzí ZM. Informoval, že doposud je
platné usnesení ZM, které stanovuje schůze na první pondělí v měsíci. Informoval, že
průběhu roku se termíny min. 4 schůzí změní. Navrhl tedy, aby byly termíny pevně stanoveny
dle navrženého rozpisu, který již počítá se změnami zejména v půlce a na konci roku. Tyto
termíny jsou navrženy do voleb 2018. Upozornil také, že navrhuje, aby výchozí vzorec pro
schůze první pondělí byl změněn na první středu v měsíci.
Návrh termínů schůzí ZM
(platné pro období od měsíce prosince 2017 do konce volebního období roku 2018 )
Schůze jsou stanoveny většinou na první středu v měsíci. Začátek je v 18.30 hod v kanceláři
starosty, pakliže není v pozvánce stanoveno jinak.
6. prosince
28 prosince
leden - není
7. února
7. března
4. dubna
2. května
27. června
Červenec - není
1. srpna
5. září
Případně říjen - dle termínu voleb

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice
a) schvaluje termíny konání schůzí ZM od prosince 2017 do konce volebního období 2018 dle
rozpisu
b) ruší usnesení ZM 9/V/2015: ze dne 30.12.2015
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 / / Zdrželi se 0 / /
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Bod XI - Různé
Mgr. Bobek předal písemnou rezignaci na post člena zastupitelstva do rukou starosty.
Vzato na vědomí
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INTEPELACE
p. Koukal J. se dotazoval na průběh směny parcel v lokalitě Dražky. Starosta informoval
zastupitele o proběhlém vytýčení hranic pozemku, které proběhlo na místě dne 12.10.2017.
Informoval dále, že nyní pracovníci Geodingu vypracovávají geometrický plán.

p. Koukal Š.
---p. Diviš
----

Mgr. Bobek
----

p. Krátká
----

Ing. Ježek J.
----

Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:30 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsal:

…………………………….
Diviš Jiří

……………………………….
Málek Tomáš

…………………………….
Koukal Štěpán
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