Zápis
z III/2018 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice,
konaného dne 4.4.2018, od 18:30 hodin.
Den a místo konání: 4.4.2018 , budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty
Hodina zahájení a ukončení: 18:30 – 19:55 hod.
Jména urč. ověřovatelů zápisu: Koukal Š., Diviš J.
Jména přítomných členů ZM: Diviš Jiří, Bc. Hroch Jaromír, Koukal Jiří, Koukal Štěpán, Málek Tomáš.
Jména omluvených členů ZM: Ing. Ježek Jaromír, Krátká Naďa
Jména pozvaných na zasedání ZM: - Lazárková I., Mgr. Bartheldy.
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. 3.2018 do 5.4.2018. 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 p. Štěpán Koukal a p. Jiří Diviš
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 5 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu:
Starosta předložil zastupitelům k nahlédnutí zápis z minulé schůzi ZM, seznámil přítomné s
návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s
informací zveřejněnou na úřední desce.
Informoval zastupitel, že navrhuje nové body do programu :
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bod 3. Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ a rozdělení do fondu
bod 4. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ
bod.10 Žádost o poskytnutí individuální dotace – SDH Heraltice
bod 11. Návrh Smlouvy č. 1040013143/126 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
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. Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ a rozdělení do fondu
4. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ
5. Návrh rozpočtového opatření č. 3.
6. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1259/4 v k.ú. Heraltice
7. Lokalita čp. 39
8. Návrh smlouvy o dílo ARR ČR
9. Heraltice : kabelizace sítě VO
10. Žádost o poskytnutí individuální dotace – SDH Heraltice
11. Návrh Smlouvy č. 1040013143/126 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
12. Různé
13. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I – Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ a rozdělení do fondu
Se zprávou seznámil přítomné členy ZM ředitel školy Mgr.Bartheldy (-příloha č. 1.)
ZM schvaluje zisk v hlavní činnosti ve výši 108 849,98 Kč a zisk ve vedlejší činnosti ve výši
13 283,60 Kč. Celkový zisk ve výši 122 133,58 Kč .
Celkový výsledek hospodaření za r. 2017 tedy činní 122 133,58 Kč.
ZŠ a MŠ Heraltice požádalo ZM o převod hospodářského výsledku za r. 2017 ve výši
122 133,58 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ. Tato částka bude použita na nákup vybavení
školy. Písemná zpráva o výši schváleného příspěvku pro ZŠ a MŠ Heraltice a o výši převodu
hospodářského výsledku, který si ZŠ a MŠ Heraltice převede do rezervního fondu, bude
odeslán řediteli školy do týdne od schválení této žádosti. Ředitel školy dále informoval
zastupitele o dění ve škole, odpovídal na jednotlivé dotazy z řad zastupitelů a seznámil
zastupitele s plánovanými projekty z různých fondu. Ředitel školy poděkoval zastupitelům za
podporu školy.
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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
a) schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Heraltice za rok 2017 a jeho převod do rezervního
fondu.
b) schvaluje pravidelný měsíční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ na rok 2018 .
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod II – Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ
Starosta předal slovo účetní p. Lazárkové a řediteli školy Mgr. Bartheldymu. Předali
zastupitelům podklady (-příloha č. 2.) s byli seznámeni s jejím obsahem.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Heraltice ke dni 31.12.2017.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod I – Návrh rozpočtového opatření č. 3.
Starosta předložil úpravu rozpočtů, prošel jednotlivé položky úpravy rozpočtů s
komentářem.
A nechal hlasovat o úpravě těchto dokumentů. (-příloha č. 3.)
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.3.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 // Zdrželi se 0 / /
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Bod II - Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1259/4 v k.ú. Heraltice
Starosta informoval zastupitele o žádosti odkoupení pozemku parc. č. 1259/4 v k.ú. a obci
Heraltice, který je ve vlastnictví městyse Heraltice. Starosta informoval zastupitele o lokaci
zmíněného pozemku. Dále uvedl základní parametry pozemku dle katastrální mapy.
Starosta předložil žádost o odkoupení, kde jsou vyjádřeny plány žadatele na využití pozemku
po odkoupení od městyse Heraltice. Informoval, že žadatel nabízí cenu 40 000,- Kč za
pozemek o velikosti 16805m2 což je 2,38 Kč/ m2.
Starosta vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k prodeji tohoto pozemku. Zastupitele se
jednohlasně vyjádřili, že vzhledem k lokalitě a nabízené výši ceny za pozemek není zájem
tento pozemek prodat.

Vzato na vědomí

Bod II – Lokalita čp. 39
Starosta informoval zastupitele o tom, že proběhla schůzka z geodetické firmy na zaměření a
rozdělení lokality čp. 39 .
Představil zastupitelům návrh dělení pozemku parc. č. 40/1 v k.ú. a obci Heraltice, na
jednotlivé části. Dále informoval, že měřením hranic se zjistilo nepřesnost zakreslení a
skutečnosti. Zejména v sousedství pozemku parc. č. st. 53. a dále navrhl taktéž úpravu části
pozemku v sousedství parc. č. st st. 54/2. Starosta seznámil zastupitele s návrhy geodeta jak
danou lokalitu řešit. Zastupitelé nevyjádřili proti tomuto návrhu negativní podněty a pověřili
starosty k pokračování rozdělení pozemku dle předložené studie.
Vzato na vědomí

Bod III - Návrh smlouvy o dílo ARR ČR
Starosta předložil zastupitelům Návrh smlouvy dílo ARR ČR, která řeší žádost o dotaci na
projekt Rozvoj sociálního bydlení v městysu Heraltice. Starosta předložil návrh smlouvy
zastupitelům a požádal, aby se zastupitelé vyjádřili k návrhu smlouvy. Nikdo z přítomných
nevznesl připomínku či negativní názor. Starosta tedy nechal hlasovat o schválení návrhu
smlouvy.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice
a) schvaluje Návrh smlouvy o dílo ARR ČR
b) ukládá starostovi, aby smlouvu podepsal

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0/ / Zdrželi se 0 / /
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod II – Heraltice : kabelizace sítě VO
Starosta informoval zastupitele o tom, že další oslovený dodavatel doposud nově
navrhovaný dodavatel zpracování dokumentace VO nepředložil požadované podklady, a ani
s ním nebyla provedena schůzka z důvodu časové vytíženosti navrhovaného dodavatele.
Proto znovu starosta navrhl odložit tento bod na další schůzi ZM.
Vzato na vědomí

Bod II – Žádost o poskytnutí individuální dotace – SDH Heraltice
Starosta informoval zastupitele o podané žádosti SDH Heraltice došlé dne 28.3.2018 na
poskytnutí dotace na akci historické hasičské techniky místního SDH. Tato akce by se měla
konat v měsíci červnu 2018 v Šamoríně (SK). Požadovaná částka 15 000,- Kč by se dle žádosti
měla použít na ubytovaní 10 členů SDH a přepravu hasičské historické techniky.
p. Diviš Jiří 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.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice schvaluje Žádost o poskytnutí individuální dotace – SDH
Heraltice
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Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0/ / Zdrželi se 0 / /
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Bod II – Návrh Smlouvy č. 1040013143/126 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Starosta informoval o zaslaní návrhu smlouvy, které se týkají plánovaných prací na vedení
NN v celé obci. Tento návrh smlouvy byl předložen zastupitelům a na přílohách dokumentace
byly projednány místa stavby, které se dotknou pozemku ve vlastnictví městyse. Starosta
požádal, aby se zastupitelé vyjádřili k návrhu smlouvy. Nikdo z přítomných nevznesl
připomínku či negativní názor. Starosta tedy nechal hlasovat o schválení návrhu smlouvy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice:
a) schvaluje Návrh Smlouvy č. 1040013143/126 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
b) ukládá starostovi, aby smlouvu podepsal
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 8. bylo schváleno.

Bod XI - Různé

INTEPELACE
p. Koukal J.
----

p. Koukal Š.
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----

p. Diviš
----

Bc. Hroch
----

p. Krátká
----

Ing. Ježek J.
----

Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:55 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsal:

…………………………….
Jiří Diviš

……………………………….
Málek Tomáš

…………………………….
Koukal Štěpán
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