Z á p i s č. 04/2022
ustavující zasedání Zastupitelstva obce Heřmaň
Datum konání: 20. října 2022
Místo konání: místnost obecního úřadu v Heřmani
Zastupitelstvo obce Heřmaň má celkem 7 členů.
Přítomní zastupitelé:
Ing. Jana Veselá, Ing. Václav Pexa, Josef Šuster, RNDr. Josef Milota,
Ladislav Kyrbis, Jan Vávra, Eliška Tibitanclová
Omluveni:
Ostatní přítomní:
Irena Pexová - účetní obce
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Václav Pexa, Ladislav Kyrbis
Zapisovatelka:
Ing. Jana Veselá
Program zasedání:
1. Zahájení, výsledky voleb a předání osvědčení členům ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Složení slibu nově zvolených členů Zastupitelstva obce Heřmaň
4. Schválení programu zasedání
5. Určení počtu místostarostů
6. Určení funkcí pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
7. Způsob volby starosty a místostarosty
8. Volba starosty a místostarosty
9. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
10. Volba členů finančního výboru
11. Volba členů kontrolního výboru
12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
13. Rozpočtové opatření č. 4/2022 a 5/2022
14. Diskuze a ostatní.
1. Zahájení, výsledky voleb a předání osvědčení členům ZO
Uvítání, prezentace, kontrola kontaktů.
Předsedkyně volební komise obce Heřmaň, paní Tereza Kunešová předala starostce obce
informaci o průběhu voleb do zastupitelstva obce a opis platných výsledků voleb (viz. příloha č.
1). Starostka přednesla ZO veštkeré informace k volbám do zastup. obcí.
Dále proběhlo předání osvědčení o zvolení všem členům Zastupitelstva obce.
2. Složení slibu nově zvolených členů Zastupitelstva obce Heřmaň
Dosavadní starostka Ing. Jana Veselá vyzvala jednotlivé zastupitele obce ke složení slibu. Slib
byl přednesen, každý zastupitel zvlášť stvrdil slib odpovědí "slibuji" a následně podpisem na
listinu v příloze č. 2.
3. Určení ověřovatelů zápisu a zaspisovatele
Starostka obce určila ověřovatele zápisu: Ing. Václav Pexa, Ladislav Kyrbis.
Zapisovatel: Ing. Jana Veselá.
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4. Schválení programu zasedání
Usnesení č. 745
ZO bylo seznámeno s návrhem programu dnešního zasedání (uveden výše).
Výsledek hlasování: předložený program zasedání byl schválen 7 hlasy.
5. Určení počtu místostarostů (dle § 91 odst. 1 zákona o obcích)
Dosavadní starostka navrhla, aby zastupitelstvo obce, vzhledem k velikosti obce, zvolilo pouze
jednoho místostarostu. Jiný návrh nebyl vznesen.
Usnesení č. 746
ZO jednohlasně schválilo zvolení pouze jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: předložený program zasedání byl schválen 7 hlasy.
6. Určení funkcí pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni (dle § 71 odst. 1
písm. a) zákona o obcích)
Dosavadní starostka navrhla, aby funkce starosty a místostarosty obce nebyla vykonávána jako
uvolněná. Jiné návrhy vzneseny nebyly.
Usnesení č. 747
ZO Heřmaň schválilo, že pro výkon funkce starosty i místostarosty obce nebude žádný člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: schváleno 7 hlasy.
7. Způsob volby starosty a místostarosty
ZO byly představeny druhy možností volby představitelů obce. ZO se dohodlo na průběh volby
starosty a místostarosty veřejným hlasování.
Usnesení č. 748
ZO se dohodlo na veřejné volbě představitelů obce 7 souhlasnými hlasy.
8. Volba starosty a místostarosty
Dle zachovávané zvyklosti je navržen do funkce starosty zastupitel s nejvyšším počtem volebních
hlasů (Ing. Jana Veselá), do funkce místostarosty byl navržen Ing. Václav Pexa.
Usnesení č. 749
Veřejné hlasování proběhlo s těmito výsledky:
Výsledek hlasování, aby funkci starostky vykonávala Ing. Jana Veselá: schváleno 7 hlasy
Výsledek hlasování, aby funkci místostarosty vykonával Ing. Václav Pexa: schváleno 7 hlasy
9. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru (dle § 117 odst. 2 zák. o obcích)
Starostka přeložila návrh, aby oba výbory, finanční i kontrolní byly tříčlenné.
Usnesení č. 750
ZO zřizuje finanční a kontrolní výbor vždy po třech členech.
Výsledek hlasování: schváleno 7 hlasy.
10. Volba členů finančního výboru
Usnesení č. 751
Starostka přeložila návrh, aby pro příští volební období byl finanční výbor v tomto složení:
předseda - Josef Šuster, členové Eliška Tibitanclová, RNDr. Josef Milota.
Výsledek hlasování: schváleno 7 hlasy.
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11. Volba členů kontrolního výboru
Usnesení č. 752
Starostka přeložila návrh, aby pro příští volební období byl kontrolní výbor v tomto složení:
předseda - RNDr. Josef Milota, členové Ladislav Kyrbis, Jan Vávra.
Výsledek hlasování: schváleno 7 hlasy.
12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (dle § 72 odst.
3 věta druhá zákona o obcích)
Usnesení č. 753
Starostka předložila návrh, aby pro letošní rok (výplaty odměn za následující období do konce
roku 2022 již pro nové zastupitele) zůstaly v původní výši celého roku 2022 tj. měsíčně
starostka obce 19.000 ,- Kč, místostarosta obce 6.000 ,- Kč, předseda výboru 1.100,- Kč a člen
výboru 900,- Kč. U souběhu předsedy výboru a člena výboru odměna Kč 1.250,- (RNDr. J.
Milota).
Výsledek hlasování: schváleno 7 hlasy.
13. Rozpočtové opatření č. 4/2022 a 5/2022
Účetní obce Heřmaň seznámila ZO s obsahem rozpočtových opatření schválených starostkou.
Rozpočtové opatření č. 4/2022: vyrovnané navýšení v příjmové i výdajové části ve výši Kč
57.550,-. V příjmech se jedná o navýšení příjmů z daní, příjem z prodeje pozemku. Ve výdajové
části zejména opravy hasičárny.
Rozpočtové opatření č. 5/2022: vyrovnané navýšení v příjmové i výdajové části ve výši Kč
99.000,-. V příjmech navýšení příjmů z daní, dotace na volby a příjem z prodeje pozemku.
Ve výdajích elektrická energie a plyn, náklady na volby.
ZO bere předložené RO č. 4/2022 a 5/2022 na vědomí.
14. Diskuze a ostatní
a) Akce POV JK 2022 - Oprava části místní komunikace Dolní konec
Zastupitelstvo obce bylo informováno o průběhu stavebních prací.
Po odstranění poškozených asfaltových vrstev povrchu vozovky bylo zjištěno,že stav podkladových
vrstev je v dobré kvalitě a tudíž není nutná jeho celková výměna (méněpráce). Z tohoto důvodu
byla obci fakturována nižší cena tj. 734.121,46 Kč včetně DPH, než byla uvedená ve smlouvě se
zhotovitelem (755.711,19 Kč včetně DPH).
Usnesení č. 753
ZO obce s výše uvedenými změnami souhlasí 7 hlasy.
-dále následuje ukončení stavební akce POV a příprava závěrečného vyúčtování Oprava části
místní komunikace Dolní konec.
b) příprava rozpočetu obce 2023 na příští zasedání ZO
c) termíny zasedání ZO do konce roku 2022 - 23.11.2022 a 15.12.2022
d) informace o plánované kontrole přezkoumání hospodaření obce.
Přílohy:
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1) opis výsledků voleb do zastupitelstev obcí
2) Slib ZO
3) Rozpočtové opatření č. 4/2022
4) Rozpočtové opatření č. 5/2022

Schválil: Ing. Jana Veselá, starostka..…..…..…..…..…..…..…...
Ověřovatelé zápisu:
..…..…..…..…..…..…..…..…..…..……
..…..…..…..…..…..…..…..…..…..……
Zapsal: Ing. Jana Veselá ..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
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