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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 

v 18:00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích č. p. 136 

  

Přítomní zastupitelé:  

ing. Tomáš Kotas, ing. Petr Kováč, RNDr. Hynek Sekanina, p. Jan Tomalský, MgA. Miroslav Zeman, p. 

Pavel Žila 

Omluvení zastupitelé: p. Josef Kubinec 
 

Jednání byly přítomny: p. Janoštíková, účetní obce, p. M. Poppeová, administrativní pracovnice obce 
 

Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, ing. Tomáš Kotas 

Ověřovateli zápisu byli schváleni: ing. Petr Kováč, MgA. Miroslav Zeman 

 

1. Zastupitelstvo obce schválilo tento program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého ZO 

4. Z činnosti výborů 

5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2023 a rozpočtových výhledů na léta 2024 a 2025 

6. Projednání a schválení směrnice o finanční kontrole 

7. Projednání a schválení směrnice o veřejných zakázkách 

8. Projednání a schválení pravomocí starosty k provádění rozpočtových opatření 

9. Rozpočtová opatření 

10. Uzavření dohody o provedení práce s p. Pavlem Žilou na rok 2023 

11. Informace o průběhu těžebních a pěstebních prací v obecních lesích 

12. Informace o situaci pobočky České pošty v obci 

13. Informace o odstranění zeleně z koryta Opavice 

14. Informace o prodloužení platnosti rozhodnutí MŽP k průzkumnému území 

15. Žádost ČEZ k odstranění zeleně 

16. Záměry pronájmů obecních pozemků  

17. Žádosti o dotace a dary 

18. Různé 

 

2. Zastupitelstvo obce schválilo,  

aby návrhová komise pracovala ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, ing. Tomáš Kotas  

a ověřovateli zápisu byli: ing. Petr Kováč, MgA. Miroslav Zeman 

 

3. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2023 a rozpočtové výhledy na léta 2024 a 

2025. Schválený rozpočet je v Příloze 1, schválené rozpočtové výhledy jsou v Příloze 2 k tomuto 

usnesení i zápisu. 

 

4. Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci směrnice obce o finanční kontrole. 

Nová směrnice je v příloze 3 k tomuto zápisu i usnesení. 

Odůvodnění: 

Směrnici bylo třeba upravit na současné zákonodárství, dále do ní byly zapracovány 

zastupitelstvem obce schválené změny vycházející z potřeb obce. Podrobněji v zápisu z jednání. 
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5. Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci směrnice o veřejných zakázkách.  

Aktualizovaná Směrnice o veřejných zakázkách je v Příloze 4 k usnesení i zápisu. 

Odůvodnění: 

Směrnici bylo třeba aktualizovat na současné zákonodárství, dále do ní byly zapracovány 

zastupitelstvem obce schválené změny vycházející z potřeb obce. Podrobněji v zápisu z jednání. 

 

6. Zastupitelstvo obce schválilo pravomoci starosty obce k provádění rozpočtových opatření. 

Schválené pravomoci jsou součástí Finanční směrnice obce a jsou také specifikovány v zápisu 

z jednání zastupitelstva. 

Odůvodnění: 

Schválená opatření umožní včas provádět nezbytné úpravy rozpočtu v době, kdy zastupitelstvo 

nezasedá, ale rozpočtové opatření se udělat musí. Podrobněji v zápisu z jednání. 

 

7. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření, které je v příloze 5 k tomuto zápisu i 

usnesení.  

 

8. Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o provedení práce s panem Pavlem Žilou, předmětem 

dohody je práce ve funkci lesního hospodáře obce.  

Schválená dohoda je přílohou číslo 6 tohoto zápisu. 

 

9. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 

a) Informace o průběhu těžebních a pěstebních prací v obecním lese. 

b) Informace o odstranění zeleně z koryta Opavice 

c) Informace o prodloužení platnosti rozhodnutí MŽP k průzkumnému území Zlaté Hory a 

Heřmanovice. Samotné rozhodnutí je v příloze 7 k tomuto zápisu i usnesení. 

d) Upozornění ČEZ na odstranění zeleně, kompletní sdělení ČEZu k této věci je v příloze 8 

k tomuto usnesení i zápisu. 

 

10. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Informace o situaci pobočky České pošty v obci. 

Informace: 

Česká pošta, s.p., opakovaně směřuje k tomu pobočku uzavřít. Spoluprací s obcí se podařilo 

dosáhnout toho, že v příštím roce by měl provoz pobočky pokračovat. Bližší informace v zápisu 

z jednání.  

 

11. Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu či pachtu nepronajatých obecních pozemků. 

Odůvodnění: 

Již dříve předchozí zastupitelstvo obce všechny pronájmy (resp. pachty) obecních pozemků 

vypovědělo k 31. 12. 2022. Nyní je vhodné za aktualizovaných podmínek všechny k pronájmu (či 

pachtu) vhodné pozemky pronajmout, přednost bude dávána trvale žijícím občanům. Bude 

zveřejněn konkrétní soupis pozemků.  

 

12. Zastupitelstvo obce schválilo dotaci ve výši 50 tis. Kč Římskokatolické farnosti Heřmanovice 

na opravu kapličky nad lomem, a to současně s příslušnou smlouvou o dotaci.  

Schválená smlouva o dotaci je v příloze 9 k tomuto zápisu i usnesení. 

 

V rámci různého byly projednány návrhy zastupitelů, které se týkaly: 

a) možností dovozu obědů pro občany Heřmanovic z Holčovic (Obecního domu) 
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b) sociálních služeb  

c) pozemků kolem bytovek 

 

Příští veřejné jednání zastupitelstva je plánováno na 6. 3. 2023 v 18 hodin. 

 

Bližší informace k projednávaným bodům a průběhu celého zasedání zastupitelstva jsou uvedeny v Zápisu 

z jednání, který je k nahlédnutí k dispozici na obecním úřadě.  

 

 

        

 

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

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 


