Zápis
z V/2018 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice,
konaného dne 6.6.2018, od 18:30 hodin.
Den a místo konání: 6.6.2018 , budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty
Hodina zahájení a ukončení: 18:30 – 19:15 hod.
Jména urč. ověřovatelů zápisu: Hroch, Koukal Š.
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 : 1

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 29.5.2018 do 7.6.2018. 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 Bc. Jaromíra Hrocha 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 Bc. Jaromíra Hrocha a Štěpána
Koukala. Zapisovatelem určuje Tomáše Málka.
Výsledek hlasování: Pro 7 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.
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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 zápisu z minulé schůze a programu dnešního zasedání
3. Návrh rozpočtového opatření č. 5.
4. Žádost o pronájem části budovy čp.36 –KD, hudební zkušebna I.patro
5. Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 1259/6 – letní tábor
6. POVV 2018
7. Heraltice: kabelizace sítě VO
8. Různé
9. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I – Návrh rozpočtového opatření č. 5.
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.5.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 // Zdrželi se 0 / /
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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Bod II – Žádost o pronájem části budovy čp.36 –KD, hudební zkušebna I. patro
Starosta informoval zastupitele o žádosti na pronájem místnosti bývalé knihovny v objektu
čp. 36 v Kulturním domě v I. patře. Tato místnost by měla být využita pro zkoušení mladých
umělců – hudebníků. Žádost podal …………………………………..
Starosta vyzval zastupitele, aby se k pronájmu vyjádřili.
Bc. Hroch Jaromír oznámil zastupitelstvu, že dle §83 odst. 2. Zákona č 128/2000Sb. může
dojít ke střetu zájmů.
Zastupitelé se vyjádřili kladně a starosta byl vyzván k dalšímu procesům dle §39 odst. 1.
Zákona č 128/2000Sb. a to o zveřejnění záměru o pronájmu a zařadit jako bod jednání o
pronájmu této části budovy na další schůzi ZM.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse souhlasí se záměrem pronajmout místnost bývalé knihovny v budově
čp.36 –KD pro účely hudební zkušebny.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 4. bylo schváleno.

Bod III – Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 1259/6 – letní tábor
Starosta seznámil přítomné, že obdržel žádost o pronájem části pozemku od PS Kamarádi
cest. Tento pronájem jako každý rok využijí tábornici pro zbudovaní stanové základny svého
tábora.
Starosta vyzval zastupitele, aby se každý k záměru pronájmu na dobu 1 roku této části
pozemku vyjádřil. Zastupitelé se vyjádřili kladně a starosta byl vyzván k dalšímu procesům
dle §39 odst. 1. Zákona č 128/2000Sb. a to o zveřejnění záměru o pronájmu a zařadit jako
bod jednání o pronájmu tohoto pozemku na další schůzi ZM.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse souhlasí se záměrem pronajmout část pozemku parc.č. 1259/6 – o
výměře 2158 m2 .
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č.5. bylo schváleno.
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Bod II - POVV 2018
Starosta připomenul zastupitelům, že na schůzích ZM doposud nebyl schválen záměr využití
dotace POVV. Starosta na minulé schůzi navrhl zastupitelům, aby zvážili využití dotace pro
MK před místní jednotou. Informoval, že jednání o povolení stavby proběhne tento měsíc a
mohlo by se tak stihnout podat řádně žádost o dotaci, pakliže nikdo z účastníku nevznese
námitku. Starosta upozornil na ústní požadavek účastníka řízení p. ……………. vlastníka
nemovitosti Heraltice čp. …, který by rád, aby v rámci nové parkovací plochy došlo k výměně
oplocení na hranici parcel. Stávající plot je vybudován z vlnité krytiny- eternitu. Pan Fučík
vyslovil žádost, z důvodu zachování soukromí, o přestavbu plotu z betonových panelů o
výšce min 180 cm (měřeno ze strany pozemku městyse) o délce cca 43 m. Pan …………….
před zastupiteli ústně zopakoval svůj požadavek a odpovídal na dotazy zastupitelů ohledně
řešení svého požadavku. Starosta přislíbil na jedné z dalších schůzí zajistit rozpočet a
technologické řešení tohoto požadavku.
Starosta zopakoval obavy o včasné podání žádosti včetně povolení stavebního úřadu
v případě budování MK, stejně tak o provedení stavby v roce 2018. Navrhl zastupitelům, aby
se zvážilo využití jiného projektu pro dotaci POVV.
Z řad zastupitelstva nezazněl žádný návrh. Starosta tedy navrhl, aby se využilo tohoto
dotačního titulu na další vybavení komunitní techniky a to podkopového ramene na práce se
zeminou a špalíkovače na likvidací větví. Nikdo ze zastupitelů nevznesl námitku. Starosta
tedy o tomto návrhu nechal hlasovat.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice:
a) schvaluje využití dotace POVV na rok 2018 na Vybavení komunální techniky
b) ukládá starostovi, aby podal příslušnou žádost a zrealizoval tento projekt.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0/ / Zdrželi se 0 / /
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod VI – Heraltice : kabelizace sítě VO
Starosta informoval zastupitele o tom, že konečně obdržel cenovou nabídku od dalšího
zpracovatele. Tuto nabídku předložil spolu s předchozí nabídkou a požádal zastupitele, aby
se vyjádřili. Zastupitele si vyžádali návrhy smluv od obou předkladateli cenové nabídky na
základě nich by mohli porovnat všechny úkony zahrnuté v této nabídce.
Vzato na vědomí
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Bod VII - Různé

INTEPELACE
p. Koukal J.
----

p. Koukal Š.
----

p. Diviš
----

Bc. Hroch
----

p. Krátká připomínkovala dostavbu hromosvodu na budově školy. Starosta vzal na vědomí a
slíbil problém řešit.

Ing. Ježek J.
----

Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsal:

…………………………….
Bc. Hroch Jaromír

……………………………….
Málek Tomáš

…………………………….
Koukal Štěpán
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