Zápis
z IV/2018 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice,
konaného dne 2.5.2018, od 18:30 hodin.
Den a místo konání: 2.5.2018 , budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty
Hodina zahájení a ukončení: 18:30 – 20:15 hod.
Jména urč. ověřovatelů zápisu: Ing. Ježek, Krátká
Jména přítomných členů ZM: Diviš Jiří, Ing. Ježek Jaromír, Koukal Jiří, Koukal Štěpán, Krátká Naďa,
Málek Tomáš.
Jména omluvených členů ZM: Bc. Hroch Jaromír
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 24. 4.2018 do 2.5.2018. 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 Ing. Jaromíra Ježka a Naďu Krátkou
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 Naďu
Krátkou. Zapisovatelem určuje Tomáše Málka.
Výsledek hlasování: Pro 6 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 a informoval zastupitel, že navrhuje nové body do programu :
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bod 9. ČOV Heraltice – návrh smlouvy o příspěvku VAK

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. POVV 2018
4. Návrh rozpočtového opatření č. 4.
5. Návrh Veřejnoprávní smlouvy 1/2018
6. OZV 1/2018 – Pohřební řád
7. OZV 2/2018 – Požární řád
8. Heraltice : kabelizace sítě VO
9. ČOV Heraltice – návrh smlouvy o příspěvku VAK
10. Různé
11. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 // Zdrželi se 0 //
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I - POVV 2018
Starosta připomenul zastupitelům, že na schůzích ZM doposud nebyl schválen záměr využití
dotace POVV. V rozpočtu se plánovalo využít tuto dotaci na realizaci zpevněných ploch pro
nové lokace na nádoby tříděného odpadu. Starosta upozornil zastupitele, že vzhledem ke
zdržení dokumentace potřebné k žádosti o stavební povolení, by se nemusela žádost podat
v požadovaném termínu a proto hrozí její nečerpání pro letošní rok. Navrhl tedy, aby se tato
dotace využila pro jiné účely.
Požádal zastupitele, aby vznesly podněty na možnost využití této dotace. Z řad zastupitelů
nezazněl žádný podnět. Proto starosta navrhl zvážit využití dotace POVV 2018 pro
vybudování plánované místní komunikace před místní prodejnou. Starosta oznámil, že
stavební povolení je již v průběhu vyjadřovacích řízení. Přesto však upozornil, že je nutné se
ujistit, zda se i tento projekt se dá časově stihnout.
Starosta přislíbil, že bude informovat o tomto bodě zastupitele na další schůzi ZM. Případě
dle potřeby svolá schůzi ještě mezi stanovené termíny schůzí ZM.

Vzato na vědomí
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Bod II – Návrh rozpočtového opatření č. 4.
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.4.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 // Zdrželi se 0 / /
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod III - Návrh Veřejnoprávní smlouvy 1/2018
Starosta připomenul zastupitelům, že na schůzí ZM 7/III/2018 byla schválena žádost o
poskytnutí individuální dotace pro místní SDH Heraltice. Starosta předložil návrh na
veřejnoprávní smlouvu k prostudovaní zastupitelům.
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:
a) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.1/2018
b) ukládá starostovi, aby podepsal smlouvu
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0/ / Zdrželi se 0 / /
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod IV – OZV 1/2018 – Pohřební řád
Starosta informoval zastupitele o nutnosti aktualizace Opatření obecné povahy 1/2009, která
je v platnosti od 14.10.2009. Zejména upozornil na nutnost aktualizaci čl.4. s rozsahem
služeb. Starosta dále upozornil na nedostatky tohoto řádu, zejména na neaktuální situaci a
navrhl že nechá vypracovat nový řád ke schválení na jednom ze dvou následujících ZM.
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Vzato na vědomí

Bod V – OZV 2/2018 – Požární řád
Starosta informoval zastupitele o nutnosti aktualizace Opatření závazné vyhlášky 3/2004,
která je v platnosti od 1.1.2005 a její změně OZV 1/2008 ze dne 24.6.2018.
Starosta navrhl, aby nové sestavení požárního řádu obce byl pověřen místostarosta p.
Koukal (velitel JPO) a zastupitel p. Diviš (místostarosta SDH Heraltice), a takto nově
vypracovaný řád předali ke schválení na jednom ze dvou následujících ZM.
Vzato na vědomí

Bod VI – 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

Bod VI – ČOV Heraltice – návrh smlouvy o příspěvku VAK
Starosta informoval, o zaslaní návrhu smlouvy o příspěvku VAK na realizaci akce ČOV
Heraltice. Informoval zastupitele, že došlo na jednání s vedením VAK, kde se projednával
jejich výše požadavku o příspěvku pro VAK. Starosta předložil zastupitelům návrh smlouvy
s harmonogramem splátek plnění podílu obce. Na dotaz vznesený ze strany zastupitelstva na
rozdílnost projednávané ceny v roce 2017 a současné ceny , informoval že podíl městyse
vyplývá z rozhodnutí VH svazku obcí ze dne 7.4.2017.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Heraltice:
a) schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce ČOV
Heraltice - intenzifikace
b) ukládá starostovi, aby podepsal smlouvu
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0/ / Zdrželi se 1 /Krátká /
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Bod VII - Různé

INTEPELACE
p. Koukal J. informoval o nových dotacích pro sbory SDH zejména o dotaci na nové hasičárny.

p. Koukal Š. vznesl podnět na opravu dešťové vpustě před domem čp. 116, která je
dlouhodobě pod úrovní místní komunikace. Starosta přislíbil projednat opravu
s provozovatelem kanalizačních sítí.
p. Diviš upozornil, že je třeba provést výměnu TP hasičského auto AVIE pro jeho staří a není
zde místo pro další záznamy. Starosta vzal tuto informaci na vědomí a přislíbil tuto výměnu
provést.

Bc. Hroch
----

p. Krátká
----

Ing. Ježek J.
----

Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:15 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsal:

…………………………….
Ing. Ježek Jaromír

……………………………….
Málek Tomáš

…………………………….
Krátká Naďa

5

