Zápis
z II/2018 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice,
konaného dne 7.3.2018, od 18:30 hodin.
Den a místo konání: 7.3.2018 , budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty
Hodina zahájení a ukončení: 18:30 – 19:30 hod.
Jména urč. ověřovatelů zápisu: Hroch J., Ježek J.
Jména přítomných členů ZM: Diviš Jiří, Bc. Hroch Jaromír, Ing. Ježek Jaromír, Koukal Jiří, Koukal
Štěpán, 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 27. 2.2018 do 7.3.2018. 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 Ing. Jaromíra Ježka 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 Ing. Jaromíra Ježka a Bc. Jaromíra
Hrocha. 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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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 program následujícího
zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu a zápisu z minulé schůze
3. Návrh rozpočtového opatření č. 2.
4. Heraltice : kabelizace sítě VO
5. Vyřazení nepotřebného majetku
6. Různé
7. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I – Návrh rozpočtového opatření č. 2.
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.2.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 // Zdrželi se 0 / /
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod II – Heraltice : kabelizace sítě VO
Starosta informoval zastupitele o tom, že oslovil dalšího zpracovatele projektové
dokumentace na realizaci tohoto projektu. Avšak doposud nebyla realizovaná schůzka.
Starosta navrhl odložit tento bod na další schůzi ZM.
Vzato na vědomí
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Bod III - Vyřazení nepotřebného majetku
Starosta připomenul zastupitelům, že na minulé schůzí ZM byl schválen záměr prodeje travní
sekačka zn. Cup Cadet CC 1024 z roku 2009. Informoval zastupitele, že byl vypracován
odhad odkupu s cenou 3 000,- Kč. Vyzval zastupitel zda s cenou souhlasí, či případně
navrhuje někdo jinou cenu za prodej. Nikdo nevznesl návrh jiné ceny za prodej. Dále
infomroval zastupitele že po dobu vyvěšení se neozval jiný zájemce než pan ……………
čp.
, který si hodlá stroj opravit a využívat pro údržbu zeleně na svých pozemcích.
Starosta vyzval zastupitele k vyjádření zda nemají nic proti zájemci o koupi. Nikdo nevznesl
námitku. Starosta proto nechal hlasovat o prodeji výše zmíněného zájemce ve výši 3 000,- Kč.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice schvaluje prodej travní sekačky CupCadet CC 1024 RD-J
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0/ / Zdrželi se 0 / /
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod XI - Různé
Starosta informoval zastupitele o průběhu kacení lesní kalamity. Která byla schválena na
minulé schůzi ZM. Seznámil zastupitele s předpokládanou výši těžby dřevní hmoty, průběhu
kácení a harmonogramem.
Vzato na vědomí

Starosta informoval o změnách podmínek dotace IROP pro projekt Rozvoj sociálního bydlení
v městysu Heraltice. Zejména upozornil na změnu udržitelnosti projektu z 5 na 20 let.
Vyzval zastupitele aby se případně vyjádřili k dosud platnému usnesení ZM pro tento
projekt, zda usilovat o dotaci v tomto grantu za nových podmínek.
Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl námitky proti změně podmínek dotace na jejich
využití.
Starosta informoval zastupitele, že i nadále bude usilovat o získání této dotace pro projekt
Rozvoj sociálního bydlení v městysu Heraltice.
Vzato na vědomí
Starosta informoval o jednání o koupi pozemku parc. č. 139/44 v k.ú. a obci Heraltice, o
kterém se uvažuje jako součást sportovního areálu SDH. Oznámil zastupitelům, že vlastník
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tohoto pozemku si prodej rozmyslel a v současné době se hledá nové možnosti řešení využití
dotčeného pozemku.

INTEPELACE
p. Koukal J.
----

p. Koukal Š.
----

p. Diviš
----

Bc. Hroch
----

p. Krátká
----

Ing. Ježek J.
----

Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsal:

…………………………….
Ing. Ježek Jaromír

……………………………….
Málek Tomáš

…………………………….
Bc. Hroch Jaromír
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