Zápis
z XII/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice,
konaného dne 6.12.2017, od 18:30 hodin.
Den a místo konání: 28.12.2017 , budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty
Hodina zahájení a ukončení: 18:30 – 19:45
Jména urč. ověřovatelů zápisu: Diviš., Ing. Ježek
Jména přítomných členů ZM: Diviš Jiří, Bc. Hroch Jaromír, Ing. Ježek Jaromír, Koukal Štěpán, Krátká
Naďa, Málek Tomáš.
Jména omluvených členů ZM: 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 20.12.2017 do 29.12.2017. 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 Ing. Jaromíra Ježka,
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 Ing. Jaromíra Ježka.
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. Nákup pozemku parc. č. st. 52/2 v k.ú. a obci Heraltice
4. Návrh úpravy konečného rozpočtu č. 10.
5. Rozpočet městyse Heraltice na rok 2018
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
7. Plán inventur k 31.12.2017
8. Různé
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I – Nákup pozemku parc. č. st. 52/2 v k.ú. a obci Heraltice
Starosta informoval zastupitele o nabídce nákupu pozemku parc. č. st 52/2 v k.ú. Heraltice,
jehož vlastník by prodal do vlastnictví městyse. Na tomto pozemku je zbudovaná část
kulturního domu čp. 36, jejiž vlastníkem je městys. Část kulturního domu, byla tak
vybudován na parcele jiného vlastníka a koupi tohoto pozemku by se vše uvedlo
v sounáležitost.
Majitele nabízí odprodání tohoto pozemku za cenu 40 000,- Kč.
Starosta vyzval zastupitele k nákupu tohoto pozemku, aby bylo vyrovnány majetkoprávní
vztahy vzhledem k vlastnictví KD na pozemku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice
a) schvaluje nákup pozemku parc.č.: st. 52/2 v k.ú. Heraltice
b) ukládá starostovi městyse, aby provedl nákup pozemku a podepsal smlouvu

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 // Zdrželi se 0//
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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Bod II - Návrh úpravy konečného rozpočtu č. 10
Starosta předložil úpravy rozpočtů, prošel jednotlivé položky úpravy rozpočtu s komentářem.
A nechal hlasovat o úpravě tohoto rozpočtu. (-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 konečnou úpravu rozpočtového opatření č.10
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod III – Rozpočet městyse Heraltice na rok 2018
Starosta předložil návrh rozpočtu, prošel jednotlivé položky rozpočtu s komentářem.
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet celkem za oddíl a paragraf dle tabulky. Viz příloha
tohoto zápisu (-příloha č. 1.).
Příjmy: 6 692 800,- Kč
Výdaje: 6 692 800,- Kč
Zastupitelstvo dále pověřuje starostu rozpisem rozpočtu 2017 na jednotlivé položky a dále
pověřuje starostu úpravami rozpočtu 2017 max. do výše schválených příjmů a výdajů.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice:
a) schvaluje Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet celkem za oddíl a paragraf na rok
2018 jako vyrovnaný – příjmy 6 615 000,- Kč, výdaje 6 615 000,- Kč.
b) pověřuje starostu rozpisem rozpočtu 2018 na jednotlivé položky a dále pověřuje starostu
úpravami rozpočtu 2018 max. do výše schválených příjmů a výdajů.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 // Zdrželi se 0//
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Bod IV – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Starosta informoval předložil zastupitelům rozpočtový výhled na rok 2020 ve výši 5 000 tis.
Kč (-příloha č. 2.) A nechal o tomoto dokumentu hlasovat.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020
jako vyrovnaný ve výši 5 400 tis. Kč.

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

Bod V – Plán inventur k 31.12.2017
Starosta předložil plán inventur k 31.12.2017 tj. za r. 2017 a jejich přílohy č.1 a č.2.
Navrhl komisi ve složení: Ing. Ježek J., Koukal J., Krátká N.
Starosta vydal příkaz komisi pro provedení inventarizace za rok 2017.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice schvaluje plán inventur k 31.12.2017
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Bod VI - Různé

INTEPELACE
p. Koukal J.
----
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p. Koukal Š.
---p. Diviš
----

Bc. Hroch požádal o spolupráci obce, při inventuře majetku pro upřesnění vlastnictví
vybavení v objektu fotbalových kabin. Starosta přislíbil spolupráci a požádal o sdělení
termínu.

p. Krátká
---Ing. Ježek J.
----

Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsal:

…………………………….
Jiří Diviš

……………………………….
Málek Tomáš

…………………………….
Ing. Ježek Jaromír
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