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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 6, konaného dne 21. 12. 2015  

v 18:00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích 
 

 

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, Mgr. Hana Kováčová, p. Josef Kubinec,  

 ing. Mária Skopalíková, p. Robert Sütto,  

Omluvení zastupitelé: Ing. Libor Petřík 

 

Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, ing. Mária Skopalíková 

Ověřovateli zápisu byli schváleni: Mgr. Hana Kováčová, p. Robert Sütto 

 

1. Návrh programu jednání ZO byl následující: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého ZO 

4. Územní plán obce - prodloužení platnosti 

5. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření 

6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016 a rozpočtových výhledů na léta 2017 a 2018 

7. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích (komunální odpad)  

8. Multifunkční centrum obce - aktuální stav 

9. Věcná břemena ve prospěch ČHMÚ Praha na pozemcích p. č. 3902/2 a  3910/4 

10. Projednání a rozhodnutí o žádostech na příspěvky z rozpočtu obce (např. Help-in) 

11. Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy 

12. Prodeje a pronájmy pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy 

13. Různé 

Po přečtení návrhu programu dle plakátu zveřejněného na úředních deskách obce navrhl starosta 

vypustit z programu dva níže uvedené body se zdůvodněním, že žádosti o prodeje a pronájmy 

pozemků byly obci doručeny těsně před konáním tohoto ZO: 

- Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy 

- Prodeje a pronájmy pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy 

ZO o návrhu na vyřazení těchto bodů z programu hlasovalo s výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

ZO tedy jednalo dle tohoto schváleného programu: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého ZO 

4. Územní plán obce - prodloužení platnosti 

5. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření 

6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016 a rozpočtových výhledů na léta 2017 a 2018 

7. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích (komunální odpad)  

8. Multifunkční centrum obce - aktuální stav 

9. Věcná břemena ve prospěch ČHMÚ Praha na pozemcích p. č. 3902/2 a  3910/4 

10. Projednání a rozhodnutí o žádostech na příspěvky z rozpočtu obce (např. Help-in) 

11. Různé 

ZO o upraveném programu jednání, návrhové komisi a ověřovatelích zápisu hlasovalo vždy s tímto 

výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce (dále i jen ZO):  

Z minulého usnesení plyne předložit zastupitelstvu evidenci smluv k pronájmu hrobů na místním 

hřbitově. Starosta navrhuje záležitost přesunout na další zastupitelstvo obce. V diskusi před 
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hlasováním padlo: 

Místostarosta: smlouvy dříve nahrazovala jen evidence pronájmu v příslušném sešitě 

pí Poppeová: ZO by mělo stanovit ceny pronájmu 

starosta: ponechme až za ZO, které se bude problematikou zabývat, je třeba přípravy 

ZO odklad bodu hlasováním schválilo: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE 
 

2. S c h v a l u j e : 

a) Prodloužení platnosti plánu do roku 2020.  

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

Odůvodnění: 

Návrhové období v plánu znamená, že plán vycházel ze situace v letech 2000 - 2015, nikoli 

platnost plánu, ta by tam musela být uvedena zvlášť. Pokud není, platí plán ze zákona do r. 2020. 

V územním plánu obce není doba platnosti plánu explicitně uvedena. Proto bylo ZO navrženo 

schválit prodloužení platnosti stávajícího plánu, který dosud vyhovuje.  

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

 

b) Rozpočtové opatření číslo 6 (RO6), které je přílohou č. 2 k tomuto usnesení. 

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

Odůvodnění: 

V rámci bodu čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření nejdříve účetní p. Marie Poppeová ZO 

nejdříve seznámila s plněním rozpočtu – ke 30.11.2015. Z uvedených skutečností vychází 

rozpočtové opatření č. 6 zvyšující příjmy i výdaje o 637 859,- Kč (dále také jen RO), které ZO 

přijalo. 

 

c) Rozpočet na r. 2016 (Příloha č. 3 tohoto usnesení).  

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 5, zdržel se 1, proti 0 

Odůvodnění: 

Návrh RO na rok 2016 byl řádně zveřejněn na úředních deskách obce, v diskusi na jednání ZO 

obce nejdříve navrhla paní účetní řadu úprav původního návrhu – to vedlo k tomu, že přímo na 

jednání ZO byl vytvořen pozměněný nový návrh ke schválení. O tomto novém návrhu ZO 

hlasovalo s výše uvedeným výsledkem.  

 

d) Rozpočtové výhledy na roky 2017 a 2018 (po řadě Přílohy č. 4 a č. 5 tohoto usnesení).   

ZO hlasovalo vždy s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0  

Odůvodnění: 

Oba rozpočtové výhledy byly předloženy jednání ZO s tím, že ZO rozhodlo schválit rozpočtové 

výhledy na roky 2017 a 2018 v podobě odpovídající rozpočtu na r. 2016.  

 

e) Obecně závaznou vyhlášku obce Heřmanovice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato 

vyhláška je v Příloze č. 1 k tomuto usnesení. Vyhláška je účinná od 1.1.2016.  

ZO hlasovalo vždy s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0  

Odůvodnění: 

Místostarosta upozornil zastupitelstvo na rozdíly mezi původní a současnou vyhláškou – nový je 

výpočet nákladů na sběr a shromažďování odpadů vycházející ze situace z r. 2014, dále pak 

osvobození trvale bydlících FO od poplatku lze prokazovat např. odhlášením ze zdravotního 

pojištění v ČR.   

Starosta: Samotné sazby poplatků vyhláška nemění.  
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f) Ve prospěch oprávněného, kterým je Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 

Praha 4 – Komořany, zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění měrného objektu 

podzemních vod na částech pozemků p.č. 3902/2 a p.č. 3910/4, oba v k.ú. Heřmanovice, a v právu 

vstupu (chůze a jízdy) na uvedené pozemky p.č. 3902/2 a p.č. 3910/4, oba v k.ú. Heřmanovice, za 

účelem získávání hydrologických dat a za účelem údržby, oprav, změn a odstraňování měrného 

objektu, které je zaměřeno v přiloženém geometrickém plánu č. 756-64/2015 vyhotoveném ing. 

Ladislavem Hrebeňárem.  

ZO hlasovalo vždy s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0  

Odůvodnění: 

Schválení zastupitelstvem je třeba pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí.   

 

g) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 000,- Kč obci Holčovice na částečné pokrytí 

neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích. 

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

Odůvodnění: 

Obec Heřmanovice obdržela žádost obce Holčovice o finanční příspěvek na rok 2015 na pokrytí 

části neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích, kam v roce 2015 dojíždělo i 16 žáků 

z naší obce. Příspěvek je proto na místě.  

 

h) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč Slezské diakonii Český Těšín, pobočka 

Krnov, na podporu provozu sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na 

Albrechticku v roce 2015.  

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

Odůvodnění: 

Obec Heřmanovice obdržela žádost o příspěvek od Slezské diakonie, v žádosti je uvedeno, že 

uvedené zařízení využívalo v r. 2015 9 dětí a mladých lidí z Heřmanovic.   

 

i) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč Slezské diakonii Český Těšín, pobočka 

Krnov, na provoz střediska Benjamín Krnov, a to na rok 2016.  

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

Odůvodnění: 

Obec Heřmanovice obdržela žádost o příspěvek od Slezské diakonie, v žádosti je uvedeno, že 

středisko Benjamín poskytuje služby denního stacionáře a jeho služby využívá 1 občan 

Heřmanovic.  

 

j) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,- Kč organizaci HELP – IN, o.p.s. Bruntál na 

(spolu)financování provozu pečovatelské služby. 

ZO hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

Odůvodnění: 

Dle žadatele v r. 2014 dovezli do Heřmanovic 521 obědů 6 lidem z naší obce, 1 klient velký úklid. 

Obec Heřmanovice v r. 2014 přispěla částkou 25000 Kč. V roce 2015 službu využívají 2 občané 

Heřmanovic, proto ZO schvaluje příspěvek v uvedené výši. 

 

k) Aktualizaci směrnice o odměňování pracovníků VPP v souladu s minimální mzdou platnou od 

1.1.2016 a odměny členů komise SPOZ dle Zápisu z tohoto jednání (Různé, bod d))  
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3. Bere na vědomí   
 

a) Informaci místostarosty obce o aktuálním stavu vybavování Multifunkčního centra obce.  

Odůvodnění: 

Místostarosta obce sdělil, že obec od podzimu zajišťovala výběrové řízení vedoucí ke kompletnímu 

vybavení 1. poschodí budovy – knihovny a internetové místnosti, zasedací a multimediální místnosti a 

místností nového obecního úřadu. Výběrové řízení bylo (a je) zveřejněno na celostátním Portálu 

zadavatele, kromě toho bylo přímo osloveno asi 26 firem. Nakonec obec obdržela celkem 2 nabídky. 

Vybavení Multifunkčního centra na základě podepsané smlouvy realizuje firma Český nábytek, a.s. 

Nižší počet nabídek si vysvětlujeme tím, že jsme požadovali dodávku včetně veškerých montáží, nikoliv 

jen dodávku nábytku v krabicích a nutností provést montáž svépomocí.   

Shodou okolností právě dnes, tj. 21.12.2015, realizuje firma Český nábytek dodávku a ještě v tuto chvíli 

provádí montáž nábytku.   

 

b) informaci o vyhlášení inventarizace majetku za rok 2015 dne 31.10.2015 a jmenování inventarizační 

komise ve složení: členové Josef Kubinec, ing. Mária Skopalíková, Robert Sütto  

 

4. Různé:  

Diskuse se týkala obecního vodovodu, vyhlášení inventarizace majetku obce, aktualizace směrnice 

o odměňování pracovníků VPP, odměn členů SPOZ, zateplení bytovky, přípravy nájemní smlouvy 

pozemku a akce Silvestr u stromu – podrobnosti v Zápisu z jednání ZO. 

  

 

 

        

 

.............................................    ................................... 

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 

 


