Kronika obce Heřmanice u Oder 2015
V lednu roku 2015 došlo k výměně kronikářů a po panu Dudovi, který kroniku psal 4 roky,
jsem psaní kroniky převzala já, Emilie Doubková.
V roce 1945 se do vesničky Vésky dosídlili moji prarodiče Jana a Alfons Mokryšovi. Narodila
se jim moje maminka Vlasta, která se provdala za Antonína Chromka. Společně s rodiči jsem
bydlela do mé svatby v obci Véska. S manželem jsme se přestěhovali do Heřmanic a máme
spolu dvě děti – Milušku a Jana. Zhruba před 5 lety mě vítr zavál zpět do Vésky, kde jsme si
postavili malý domeček. Užívám si zde naplno svých dvou vnoučat a věnuji se zahradničení.
Od roku 1990 se aktivně podílím na politickém dění v obci jako zastupitelka. Ve volném čase
spoluvytvářím volnočasové aktivity Spolku žen, který tady funguje zhruba 10 let.

Leden
Nový rok nám začal správnou tuhou zimou – mrzlo a sněžilo. Po teplém prosinci to byla
příjemná změna.
Hned začátkem měsíce se konala Tří králová sbírka. Každým rokem obchází vesnicí skupinka
dětí včele s paní Biskupovou. Letos se podařilo vykoledovat celkem 5 493,- Kč.
V obci se konaly dvě velké akce – veřejná schůze o kanalizaci a místní obecní ples. Veřejná
schůze byla vyvrcholením událostí, které se staly v druhé polovině minulého roku. V srpnu
2014 navštívila na popud někoho z občanů Inspekce životního prostředí. Obci nastaly starosti
se stávající kanalizací, která byla vybudována před desítkami let a neodpovídala novým
předpisům. Začal koloběh návštěv úřadů a věci se začaly dávat do pořádku. Musel se nechat
zhotovit nový Pasport kanalizace ve Vésce i v Heřmanicích, kanalizace byla po dlouhých
procedurách uznána za Veřejnou kanalizaci, musel se vytvořit seznam občanů napojených a
nenapojených na veřejnou kanalizaci a do půl roku byly sepsány Smlouvy s občany napojenými
na kanalizaci předepsané zákonem.
Místní obecní ples má letitou tradici. Letos nám hrál k tanci a poslechu RK Band z Hranic.
Tancovalo se až do rána, akce se vydařila.
16. ledna nechal pan farář Oldřich Máša sundat zvon o hmotnosti 200 kg v kostele Navštívení
Panny Marie ve Vésce. Zvon ve věži plnil svou funkci pravděpodobně od dob I. světové války.
Je vystaven ve vchodové části kostela. Obr. č. 1
Krásných 95 let se v tomto měsíci dožila paní Amálie Paprskářová a je nejstarší občankou obce.
Únor
Začátkem února začala být mírná obleva, ale i tak jsme stihli postavit pár sněhuláků v rámci
akce Spolku žen. Stavěli jsme na tzv, trojúhelníku mezi Heřmanicemi a Véskou.
Blížící se jaro připomněl i letos již tradiční Masopust, který se konal 14. 2. Masky šly průvodem
od hostince známou trasou směrem na Vésku a zpět do Heřmanic. Zpestřením letošního
průvodu bylo koňské spřežení, které vyvolávalo hlavně mezi dětmi radostné ohlasy. Ve
večerních hodinách se celá vesnice sešla v místním sále k masopustní taneční zábavě. Obr. č. 2

1

Kronika obce Heřmanice u Oder 2015
Místní základní škola 21. 2. pořádala Maškarní ples s bohatým kulturním programem –
zvonečkový orchestr, tanec s třásněmi, veselé písničky, hra na flétny apod. Děti se dosyta
vytancovaly a pochutnaly si na dobrotách od maminek.
Základní škola 3. 2. slavnostně přivítala k zápisu k povinné školní docházce na školní rok
2015/2016 čtyři předškoláky - Daniela Nováka, Jindřicha Sumegu, Jakuba a Stanislava
Přikryla.
Březen
Na tento měsíc se naplánovala oprava kuchyňky a sociálního zařízení v místním hostinci.
Z tohoto důvodu se nekonaly žádné kulturní akce.
Ve středu 4. 3. se ve Vésce v kostele Navštívení Panny Marie konal pohřeb naší nejstarší
občanky paní Amálie Paprskářové.
Děti z místní ZŠ navštívily Muzeum Odersko, kde již od 30. 1. 2015 probíhala výstava kněze
a grafika Arnošta Hrabala s názvem „Stojím v kruhu snivých stromů“. Arnošt Hrabal
v minulosti působil též jako farář v místní farnosti na počátku 20. let 20. století. Obr. č. 3
Duben
Aprílové počasí přineslo první jarní krupobití.
Pletením velikonočních tatarů před hasičskou zbrojnicí ve Vésce 4. 4. připomněli místní hasiči
blížící se Velikonoční svátky.
Děti ze ZŠ a místní dobrovolní zpěváci si připravili 5. 4. již 4. ročník velikonočního koncertu
v kostelíku v Kamence.
Na Velikonoční pondělí slavnostně ustrojeni dobrovolní hasiči z Vésky skoro s třímetrovým
tatarem dle tradice obešli místní ženy a dívky, které je odměnily malovanými vejci. Obr. č. 4
Zápasem dne 18. 4. zahájili místní sportovci fotbalovou sezonu.
ZŠ dne 20. 4. pořádala akci Ukliďme svět U mořského oka, kde děti uklidily nepořádek po
zimě a vysadily stromečky.
Zároveň dne 25. 4. Spolek žen pořádal akci Den Země, která se konala na zahradě ve Vésce.
Květen
Začátek měsíce května byl deštivý a chladný. Během měsíce se počasí střídalo a teploty byly
od 12 stupňů až po horké dny, kdy se teplota vyšplhala na 24 stupňů. Dá se říci, že se počasí
drželo pranostiky - Studený máj ve stodole ráj - .
V sobotu 2. května byla v obci velká sláva, přijeli hosté z Polska na oslavu 70.výročí SDH
Véska. Hosté byli ubytovaní v místní základní škole a podíleli se na přípravě akce. Velkou
zásluhu na přípravě celé akce měl pan Tomasz Wachoń, který započal Polsko-českou hasičskou
družbu.
Dědeček Tomasze Wachońě pocházel ze sousední Kamenky a po II. světové válce se oženil
v Polsku. Tomasz se rozhodl v roce 2014 uspořádat rodinné setkání se slavnostní mší ve Vésce
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v kostele Navštívení Panny Marie. Této akce se zúčastnila celá jejich rodina a pozvali i místní
obyvatele.
Dobrovolní hasiči z Vésky s Poláky nachystali celovíkendový program s taneční zábavou,
završený nedělní mší a svěcením praporu. Obr. č. 5
Slavnostní vítání občánku narozených v roce 2014 a do května 2015 se konalo dne 16. 5. 2015
v sále Kulturního domu. Akce byla spojena s příležitostí oslavy Dne matek. K poslechu hrála
Jazzová kapela pod vedením Martina Šrubaře z Vítkova. Přívítali jsme do svazku obce
Heřmanice u Oder a Vésky šest narozených dětí.
Byly to tyto děti: Barbora Sumegová, Karolína Juříčková, Filip Ptáček, Teodor Špunda,
Mariana Šímová a Viktorie Bürgermeisterová. Obr. č. 6
V sobotu 22. 5. se konal v kostele ve Vésce pohřeb pana Miroslava Kuboše z Vésky.
30. 5. 2015 se konal Dětský den na zahradě ve Vésce pod záštitou Spolku žen. Počasí nepřálo,
lilo jak z konve. I přesto děti vydržely a zhlédly pohádku Divadelní skupiny Arkus z Vítkova,
malovaly na kameny, modelovaly z keramické hlíny, mohly si zahrát živé Člověče nezlob se a
největší zážitek měli z vypouštěných bublin moderátora, který se staral o hudební zázemí.
Téhož dne se konalo také Kácení máje na hřišti v Heřmanicích, kde proběhla dražba MÁJKY
a rockový koncert George Mazare.
Červen
Červnové počasí bylo horké a suché. První deštík spadnul až na konci měsíce, a to i na tradiční
Vesčanské lávce 20. 6. 2015. Letošním tématem bylo Jak dobýt Severní pól, což si soutěžící
vyzkoušeli na vlastní kůži, protože ochlazení bylo značné a všem drkotaly zuby. Obr. č. 7
Děti z místní základní školy Heřmanice u Oder ukončily slavnostně školní rok výletem do
Poodří a návštěvou Sportovního centra ve Studénce.
V tomto měsíci se konal pohřeb pana Miroslava Šálka v kostele ve Vésce.
Dne 30. 6. 2015 oslavil 25. let kněžství Mgr. Oldřich Máša, náš pan farář. Obr. č. 8
Červenec
Letošní léto počínaje měsícem červencem bylo velmi horké a suché. Teploty se vyšplhaly až
na 39 stupňů. Dle pražského Klementina to byl nejteplejší měsíc od roku 1880. Začalo být málo
vody. V sousední Kamence začalo hořet strniště, kde zasahovali i naši dobrovolní hasiči
z Heřmanic a z Vésky.
Na začátku měsíce 6. a 7. června měli sportovci z TJ Rozkvět tradiční fotbalový a volejbalový
turnaj. Účastnili se již po několikáté slovenští fotbalisté z Oravské Lesné a letos opět zvítězili.
Volejbalového turnaje se zúčastnilo 6 družstev. Děti si mohly zaskákat na nafukovacím hradu,
pekly se makrely a klobásy, pilo se pivo a večer byl zakončen hudební zábavou.
SDH Véska uspořádala na zahradě ve Vésce dne 17. 7. 2015 taneční zábavu se skupinou
APAČI.
Místní občané zejména děti mohly o prázdninách navštěvovat Letní kino v kozí zahradě u
Ondřejů v Kamence.
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Srpen
Horké dny pokračují. Teploty šplhají až ke 39 stupňům. Vysychají i hluboké studny.
Hned druhou srpnovou sobotu měli dopoledne hasiči z Vésky Hasičskou soutěž žáků a
v odpoledních hodinách soutěž O pohár starostky obce. Dopolední soutěže žáků se zúčastnilo
7 družstev. Nejmladší hasička byla Amálka Krumpolcová z SDH Odry, která měla teprve 3
roky. Obr. č. 9
Dne 22. 8. 2015 podpořil Spolek žen akci sousední Kamenky, a to: Kamenský špalek, kde se
soutěžilo v 10 disciplínách. Obr. č. 10
Poslední srpnový víkend byli pozvaní občané z Heřmanic a z Vésky na návštěvu do Polska.
Na dny obce Tomaszów Mazowiecki. Do Polska se vydalo 9 občanů z Vésky. Byl pro ně
připraven bohatý kulturní program. Vše opět zařídil pan Tomasz Wachoń.
Letošní léto bylo nejteplejší od roku 1807 o průměrné teplotě 24 stupňů. Po celou dobu prázdnin
si lidé ve vesnici žili poklidným životem. Evropou však začaly proudit zástupy uprchlíků
z válčící Sýrie nejčastěji do Německa a do států západní a severní Evropy. Začínají se šířit
xenofobní nálady a panuje strach z neznámého.

Září
Letošní září bylo ve srovnání s tropickým srpnem mnohem příjemnější, přesto poměrně teplé.
První dekáda září byla slunečná s průměrnými odpoledními teplotami okolo 19 - 21 °C. Na
přelomu první a druhé dekády se přechodně zatáhlo a mírně ochladilo, denní teploty se
pohybovaly okolo 18 °C.
Dětem začal nový školní rok a všichni školáčci se po prázdninách moc těšili. V tomto školním
roce nastoupili do první třídy čtyři chlapci. První den je ve škole navštívil pan ředitel
Kamenolomu v Jakubčovicích nad Odrou, pan Kaduch s kolegyní a starostka obce. Obr. č. 11
V měsících září a říjen se opravovala Mateřská školka v Kamence a po tyto dva měsíce byli
děti ze školky hosty v místní základní škole.
V neděli 6. září se v kostele Navštívení Panny Marie ve Vésce konala mše svatá za školu
Heřmanice u Oder a školní mládež. Další víkend proběhly v obci kulturní akce. Jednou z nich
byl 1. ročník motorkářského srazu ve Vésce, kterou připravili místní mladí motorkáři. V tentýž
den se pořádal zájezd Spolku žen do Vizovic, a do Areálu Živá voda Modrá, kousek od
Velehradu. V areálu byl archeoskanzen a rybniční svět.

Říjen
V první polovině října byly teploty ještě vysoké a to okolo 20 stupňů. Postupně teploty klesaly
až k 10 -15 stupňům. Ráno se již tvořily mlhy. Konečně přišel podzim.
Novinkou v letošním roce bylo utkání juniorských fotbalistů proti maminkám, které bylo
součástí slavnostního ukončení fotbalové sezóny. Akce měla velký úspěch. Obr. 12
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V tomto měsíci zemřela paní Chromková Jiřina z Vésky a pan Tomáš z Kamenky, který byl po
dlouhá léta kronikářem i naši obce Heřmanice u Oder. Jako kronikář byl také oceněn.

Listopad
Dle pražského Klementina byl měsíc listopad roku 2015 nejteplejším měsícem za posledních
241 roků. 7. listopadu byla nejteplejší listopadová noc, 8. listopadu teploty vyšplhaly až na 20
stupňů. V druhé polovině měsíce se počasí rapidně změnilo, teploty spadly, foukal silný vítr,
který shazoval tašky ze střech.
SDH Véska v nsobotu 14. 11. pořádali 1. ročník požární soutěže o Svatomartinskou husu. Byla
zima, ale přesto se akce zdařila.
V neděli 22. listopadu se konala poslední mše svatá, kterou sloužil odcházející pan farář Mgr.
Oldřich Máša. Odešel působit do Slezských Rudoltic v okrese Bruntál. Naši farnost dostal do
správy o. Zdeno Vavro působící ve Spálově.
23. listopadu v pravé polodne začal konečně poletovat dlouho očekávaný první sníh, který
vystřídaly kroupy.
První adventní víkend v sobotu 28. 11. 2015 obec Heřmanice u Oder uspořádala za pomoci
ochotných lidí slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku na návsi ve Vésce. Děti ze základní
školy v Heřmanicích i děti z mateřské školky v Kamence potěšily všechny přítomné krásným
adventním koncertem v místním kostelíčku. Všichni byli plni očekávání, vánoční atmosféra
byla všudy přítomna. Obr. 13
Prosinec
Začátek prosince připomínal velikonoční počasí. Bylo teplo, místy slunečno, začaly kvést
sedmikrásky a krokusy. Jak rok 2014, tak i rok 2015 byly nejteplejší v historii. První mrazíky
se objevily po vánočních svátcích.
V sobotu 5. 12. se konala v kulturním domě v Heřmanicích tradiční Mikulášská nadílka.
Závěrem se promítala pohádka Ledové království.
Další sobotní akcí byl adventní koncert konaný v Kamence v Kapli Nejsvětější Trojice, na
kterém vystupovaly i děti z místní ZŠ. Obr. č. 14
Na Štěpána se konal opět tradiční turnaj v ping pong, pořádaný TJ Rozkvět. V Heřmanicích
uspořádali mladí dobrovolní hasiči Silvestrovskou veselici a ve Vésce Sbor dobrovolných
hasičů první místní ohňostroj.
V letních měsících roku 2015 bylo velmi horko a sucho. Tohle počasí mělo velký vliv na kůrovce,
který se v našich smrkových lesích rozmnožil. Byli jsme nuceni vytěžit velké množství dřeva.
V roce 2015 se po mnoha letech podařilo úspěšně založit družstvo mladších žáků TJ Rozkvět.
Narození v roce 2015
V roce 2015 se v Heřmanicích u Oder narodily tyto děti:
23. 2. Ptáček Filip
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26. 2. Špunda Teodor
1.4. Šímová Mariana
20. 4. Bürgermeisterová Viktorie

Zemřelí v roce 2015
V roce 2015 nás navždy opustili tito občané:
28. 2. Paprskářová Amálie
16.5. Kuboš Miroslav
7. 6. Šálek Miroslav
16.10. Chromková Jiřina

Přistěhovaní v roce 2015
V roce 2015 se do Heřmanic u Oder přistěhovali:
Špunda Jan
Vašek Jakub
Ovčáčíková Gabriela
Žydel David
Staňa Petr
Staňová Libuše

Odstěhovaní v roce 2015
V roce 2015 se z Heřmanic u Oder odstěhovali:
Voldánová Marie
Tyč Miroslav
Chromek Jaroslav
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015
(v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
dle § 17, ve znění platných předpisů)

Údaje o obci:
Organizace:
Adresa:
Tel./fax:
Web:
Email:
IČ:
Číslo účtu:

Obec Heřmanice u Oder
Heřmanice u Oder 47, 742 35 Odry
556 748 038
www.hermaniceuoder.cz
obec@hermaniceuoder.cz
00600750
182438774/0300

Starostka obce: Mgr. Vendula Jarošová
Místostarosta obce: Pavel Křenek
Zastupitelé:

Emílie Doubková (předseda výboru Sboru pro občanské záležitosti)
Irena Šímová (předseda kulturního výboru)
Iveta Vyvlečková (předseda finančního výboru)
Stanislav Ptáček (předseda kontrolního výboru)
Jaroslav Duda

Obec a její majetek byla v roce 2015 pojištěna u Generali Pojišťovna a.s.
Počet obyvatel k 31. 12. 2015 činil 321.
Stav běžného účtu ke dni 1. 1. 2015 činil 843 769,36 Kč.
Stav běžného účtu ke dni 31. 12. 2015 2 370 490,12 Kč.
Stav účtu u ČNB ke dni 1. 1. 2015 činil 84 313,73 Kč.
Stav účtu u ČNB ke dni 31. 12. 2015 431,13 Kč.
Obec Heřmanice u Oder neprovozuje hospodářskou činnost, nemá zřízené účelové fondy a nemá žádné
úvěry ani půjčky.
Obec Heřmanice u Oder není plátcem DPH.

Přílohou závěrečného účtu obce je výkaz Fin 2-12 (výkaz o plnění rozpočtu), Výkaz zisku a ztrát,
Rozvaha a Příloha účetní závěrky. Přílohy jsou uloženy k nahlédnutí na obecním úřadě.

Organizační složky obce:
Obec má dvě organizační složky:
-

JPO-V jednotka požární ochrany
Knihovna Heřmanice u Oder
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Údaje o plnění rozpočtu za rok 2015

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
Plnění

PŘÍJMY:
Daňové příjmy - třída 1
Nedaňové příjmy – třída 2
Kapitálové příjmy – třída 3
Přijaté dotace – třída 4

3 466 380,874 520,100 000,559 100,-

4 139 650,00
1 428 331,00
8 920,00
825 073,00

4 116 909,18
1 356 822,06
8 920,00
1 721 705,50

Příjmy celkem

5 000 000,-

6 401 974,00

7 204 356,74

VÝDAJE:
Běžné výdaje – třída 5
Kapitálové výdaje – třída 6

4 950 000,50 000,-

5 800 563,42
103 000,00

5 712 486,58
49 032,00

Výdaje celkem

5 000 000,-

5 903 563,42

5 761 518,58

0,-

498410,58-

1 442 838,16-

FINANCOVÁNÍ:
Financování – třída 8
Změna stavu krát. prostř. na účtech

Rozpočet obce Heřmanice u Oder na rok 2015 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce
na 14. zasedání dne 15. prosince 2014.
V průběhu roku 2015 byl upraven 12 rozpočtovými opatřeními, z toho 3 schválené
zastupitelstvem obce a 9 provedených v kompetenci starostky obce. První rozpočtové opatření
bylo provedeno v kompetenci starostky obce dne 1. 3. 2015, druhé rozpočtové opatření bylo
schváleno usnesením z 6. zasedání ZO ze dne 13. 4. 2015, třetí rozpočtové opatření bylo
provedeno v kompetenci starostky obce dne 15. 4. 2015, čtvrté rozpočtové opatření bylo
schváleno usnesením z 7. zasedání ZO ze dne 11. 5. 2015, páté rozpočtové opatření bylo
provedeno v kompetenci starostky dne 1. 6. 2015, šesté rozpočtové opatření bylo provedeno
v kompetenci starostky obce dne 1. 7. 2015, sedmé opatření bylo provedeno v kompetenci
starostky obce dne 1. 8. 2015, osmé rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením z 10.
zasedání ZO ze dne 31. 8. 2015, deváté bylo provedeno v kompetenci starostky obce dne 1. 9.
2015, desáté bylo provedeno v kompetenci starostky obce dne 1. 10. 2015, jedenácté bylo
provedeno v kompetenci starostky obce dne 1. 11. 2015 a dvanácté bylo provedeno
v kompetenci starostky obce dne 1. 12. 2015.
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Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 1

3 466 380,-

4 139 650,-

4 116 909,18

1111

Daň z příjmu FO

700 000,-

731 000,-

730 739,40

100

1112

Daň FOSVČ

60 000,-

10 000,-

7 843,78

78,4

1113

Daň z příjmu fyzických osob z kapit. majetku

85 000,-

90 000,-

89 851,56

99,8

1121

Daň z příjmu PO

750 000,-

834 000,-

833 580,46

99,9

1122

Daň z příjmu právnických osob

---

363 270,-

363 270,-

100

1211

Daň z přidané hodnoty

1 495 380,-

1 625 380,-

1 619 505,17

99,6

1335

Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

30 000,-

40 000,-

37 269,00

93,2

1341

Poplatek ze psů

20 000,-

20 000,-

19 800,-

1344

Poplatek ze vstupného

3 000,-

3 000,-

2 348,-

78,3

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

15 000,-

15 000,-

14 080,95

93,9

1361

Správní poplatky

8 000,-

8 000,-

3 420,-

42,8

1511

Daň z nemovitosti

300 000,-

400 000,-

395 200,86

98,8

DOTACE - TŘÍDA 4

559 100,-

825 073,-

1 721 705,50

4112

Transfery ze SR

59 100,-

59 100,-

59 100,-

100

4116

Dotace na VPP z ÚP

500 000,-

730 303,-

730 303,-

100

4122

Dotace na lesy

---

35 670,-

35 670,-

100

4134

Převody z rozpočtových účtů

---

---

896 632,50

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2

874 520,-

1 428 331,-

1 356 822,06

1031

Pěstební činnost

200 000,-

648 000,-

647 942,50

1032

Podpora produkčních činností

2 000,-

2 000,-

1 200,-

2119

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

50 000,-

102 000,-

101 613,-

99,6

3349

Záležitosti sdělovacích prostředků

2 520,-

4 270,-

4 195,-

98,2

3612

Bytové hospodářství

230 000,-

232 258,-

200 134,-

86,2

3613

Nebytové hospodářství

36 000,-

36 000,-

36 000,-

100

3632

Pohřebnictví - pronájem hrobů

4 000,-

4 000,-

2 912,-

72,8

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

120 000,-

142 000,-

140 539,-

6171

Činnost místní správy

225 000,-

236 000,-

201 339,61

85,3

6310

Příjmy z úroků

5 000,-

2 000,-

1 143,95

57,2

6402

Finanční vypořádání předchozích let

---

7 053,-

7 053,-

100

6409

Ostatní činnosti

---

12 750,-

12 750,-

100

Pol.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3

100 000,-

8 920,-

8 920,-

3639

Příjmy z prodeje pozemků

100 000,-

8 920,-

8 920,-

PŘÍJMY CELKEM

5 000 000,-

6 401 974,-

7 204 356,74

Příjem

Pol.

§

9

Čerpání

% plnění

99

100
60

99

100
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Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Čerpání

BĚŽNÉ VÝDAJE - TŘÍDA 5

4 950 000,-

5 800 563,42

5 712 486,58

1031

Výdaje na pěstební činnost

158 000,-

322 400,-

308 439,-

95,7

2212

Silnice

200 000,-

200 000,-

72 186,-

36,1

2219

Ostatní záležitosti pozemních komun.

20 000,-

20 000,-

---

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

17 000,-

17 000,-

15 087,-

88,7

2321

Odvádění a čistění odpadních vod

100 000,-

290 000,-

281 504,-

97,1

3113

Základní školy

390 000,-

580 000,-

580 000,-

100

3392

Zájmová činnost v kultuře

80 000,-

80 000,-

39 234,-

49

3399

Ostatní záležitosti kultury

10 000,-

10 000,-

9 943,-

99,4

3412

Sportovní zařízení

68 000,-

76 000,-

51 300,-

67,5

3612

Bytové hospodářství

86 000,-

100 100

96 918,-

96,8

3613

Nebytové hospodářství

200 000,-

200 000,-

57 145,95,-

28,6

3631

Veřejné osvětlení

165 000,-

171 000,-

124 607,-

72,9

3639

Územní rozvoj a komunální služby

20 000,-

3 560,-

3 560,-

100

3721

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

50 000,-

50 000,-

36 510,-

73

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

150 000,-

150 000,-

139 783

93,2

3745

Péče o vzhled a veřejnou zeleň

50 000,-

88 000,-

73 154,-

83,1

5512

Požární ochrana

47 000,-

65 542,-

47 500,-

72,5

6112

Zastupitelstvo obcí

641 000,-

647 413,-

629 131,-

97,2

6171

Činnost místní správy

2 223 500,-

2 285 875,-

1 814 820,11

79,4

6219

Transfery obcím

16 800,-

25 677,80

25 677,80

100

6310

Služby peněžních ústavů

15 000,-

15 000,-

6 361,60

42,4

6320

Pojištění

33 346,-

33 346,-

33 343,-

100

6330

Převody mezi vlastními účty

---

---

896 632,50

6399

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

---

363 270,-

363 270,-

100

6402

Finanční vypořádání minulých let

---

6 379,62

6 379,62

100

6409

Rezerva

209 354,-

---

---

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - TŘÍDA

50 000,-

103 000,-

49 032,-

2212

Budování nových komunikací

---

50 000,-

46 032,-

92,1

2321

Zatrubnění koryta

---

3 000,-

3 000,-

100

3639

Pozemky

50 000,-

50 000,-

---

VÝDAJE CELKEM

5 000 000,-

5 903 563,42

5 761 518,58

Výdaje

Pol.

§
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% plnění
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Údaje o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015
Inventarizace byla provedena na základě plánu inventur, který vydala dne 30. 11. 2015 starostka
obce Mgr. Vendula Jarošová. Závěrečná zpráva o provedené roční inventarizace majetku obce
byla předložena zastupitelstvu obce na 15. zasedání dne 8. 2. 2016. Byly zjištěny drobné
inventarizační rozdíly. Závěrečná zpráva o provedení roční inventarizaci je přílohou
závěrečného účtu.

Údaje o vyúčtování přijatých dotací obce
Výkon státní správy: Pol. 4112 dotace 59 100 Kč použita v plné výši na činnost úřadu
Veřejně prospěšné práce: Pol. 4116 dotace 730 303 Kč použita v plné výši
Hospodaření v lesích: Pol.4122 dotace 35 670 Kč použita v plné výši
Celkem obdržela obec dotace ve výši 825 073 Kč.

Údaje o poskytnutých dotacích obcí
SDH Véska: OdPa 5512 Pol. 5229
-

účelová dotace na pokrytí nákladů spojených s pořádáním oslav k 70. výročí založení
SDH Véska, ve výši 10 000 Kč, schváleno na 7. zasedání dne 11. 5. 2015
účelová dotace na pokrytí nákladů spojených s pořádáním soutěže O pohár starostky
obce, ve výši 8 000 Kč, schváleno na 9. zasedání dne 20. 7. 2015

TJ Heřmanice u Oder: OdPa 3412 Pol. 5222
-

účelová dotace 9 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s pořádáním sportovního turnaje,
schváleno na 8. zasedání dne 15. 6. 2015
účelová dotace 7 000 Kč na nákup dresů pro žáky, schváleno na 7. zasedání ze dne 11.
5. 2015
finanční dar 30 000 Kč určený na pokrytí nezbytných nákladů spojených s provozem a
činností TJ Heřmanice u Oder, schváleno na 3. zasedání dne 15. prosince 2014

SDH Heřmanice u Oder: OdPa 5512 Pol. 5229 – účelová dotace 9 442 Kč na nákup
laminátové nádrže, schváleno na 7. zasedání ze dne 11. 5. 2015
Organizace využily dotace či finanční dary v plné výši a předložily řádné vyúčtování, které
bylo zkontrolováno Finančním výborem Obce Heřmanice u Oder.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Podmínky a účel čerpání těchto
finančních prostředků byly splněny.
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Údaje o poskytnutých darech obcí
Jubileum – 500 Kč pro občana obce, který v daném roce slaví významné životní jubileum (60
let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a více), celkem 8 000 Kč
Charita Odry – 9 000 Kč na provoz pečovatelské služby, schváleno 3. usnesením ze dne 15.
12. 2014, úhrada d. č. 2/2015, ze dne 8. 1. 2015
ZO ČSOP – Záchranná stanice a Dům Poodří v Bartošovicích – 1 000 Kč, schváleno 3.
usnesením ze dne 15. 12. 2014, úhrada d. č. 4/2015, ze dne 13. 1. 2015
Andělé stromu Života – 1 375 Kč, pro mobilní hospic, schváleno 11. usnesením ze dne 5. 10.
2015, úhrada d. č. 122/2015, ze dne 16. 1.0. 2015

Údaje o majetkoprávních a dalších úkonech obce
Prodej:
 Prodej pozemků 8 920 Kč
Nákup a pořízení:










Pasporty – 115 434 Kč
Zemní práce, terénní úpravy, čištění příkop, vysvahování – 130 441 Kč
Oprava dešťové kanalizace ve Vésce – 47 771 Kč
Oprava kanalizace – 46 518 Kč
Opravy střech obecních budov – 45 740,95 Kč
Opravy v hostinci – 47 680 Kč
Restaurování kříže ve Vésce – 92 304 Kč
Oprava podlah ve třídách ZŠ – 52 012 Kč
Geodetické práce – 32 765 Kč

Údaje o příspěvkové organizaci obce
Obec Heřmanice u Oder je zřizovatelem příspěvkové organizace:
Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Heřmanice u Oder 47
742 35 Odry
Zastupitelstvo obce Heřmanice u Oder schválilo na rok 2015 příspěvek z rozpočtu obce ve výši
390 000 Kč na provoz školy. Výdaje se účtují na OdPa 3113 a Pol. 5331. Částka byla převedena
na účet základní školy dne 6. 2. 2015 ve výši 390 000 Kč d. č. 13/2015.
Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání ze dne 11. 5. 2015 schválilo povolení výjimky z počtu
žáků v ZŠ Heřmanice u Oder na základě § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, vyšším odborném a jiném vzdělání. Na žádost ředitele ZŠ Heřmanice u Oder, která
se opírá o schválení výjimky a po schválení zastupitelstvem obce byla na účet školy dne 28. 5.
2015, d. č. 61/2015, odvedena částka 190 000 Kč na pokrytí mzdových prostředků pro
zaměstnance ZŠ Heřmanice u Oder na rok 2015. Výdaje se účtovali na OdPa 3113 a Pol. 5331.
Zastupitelstvo obce také schválilo přispívat žáčkům základní školy v podobě peněžních darů.
A to 1.000 Kč pro jednoho žáka nastupujícího do první třídy a 4.000 Kč pro žáka vycházejícího
ze čtvrté třídy. V roce 2015 tak obec vynaložila na tyto příspěvky (dary) celkem 17 000 Kč.
12
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Celkové náklady obce na provoz své PO: 390 000,- + 190 000,- + 17 000,- = 597 000,- Kč
Přílohou tohoto závěrečného účtu jsou také účetní výkazy PO – Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha
účetní závěrky.

Hospodaření ZŠ Heřmanice u Oder (v tis. Kč)
Ukazatelé Činnost hlavní Činnost hospodářská
Náklady
2513
86
Výnosy
2538
116
HV
25
30

Celkem
2 599
2 654
55

Přezkoumání hospodaření obce Heřmanice u Oder
Přezkoumání hospodaření obce Heřmanice u Oder za rok 2015 bylo provedeno Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje dne 29. 3. 2016.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Přezkoumání bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané 24. 11. 2015.
Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 a Zprávy o výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření obce jsou přílohou Závěrečného účtu obce a jsou uloženy k nahlédnutí na
obecním úřadě.
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Přílohy:
Obr. č. 1 – zvon v kostele

Obr. č. 2 – Koňské spřežení

Obr. č. 3 – Místní děti na výstavě Arnošta Harabala
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Obr. č. 4 – Hasičí z Vésky s velikonočním tatarem

Obr. č. 5 – 70. výročí SDH Véska
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Obr. č. 6. – Vítání občánků

Obr. č. 7 – Veščanská lávka
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Obr. č. 8 – 25. let kněžství

Obr. č. 9 – hasičská soutěž

17

Kronika obce Heřmanice u Oder 2015

Obr. č. 10 – Kamenský špalek

Obr.č. 11 – 1. školní den 2015
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Obr. č. 12 – maminky s dětmi – rozloučení s fotbalovou sezónou
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Obr. č. 13 - rozsvěcení stromečku

Obr. č. 14 – adventní koncert v Kamence
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Události ze světa
1. V Evropě probíhá uprchlická krize. Ještě před deseti lety se objevovaly knihy s úvahami
o tom, že Evropa bude v novém tisíciletí v čele celého světa. V roce 2015 se ale zdálo, že si
neumí vyřešit ani své vlastní domácí problémy. Stále se snaží vzpamatovat z hluboké recese a
k tomu se přidal příliv téměř jednoho milionu uprchlíků. Většina z nich se snaží uniknout
hrůzám syrské občanské války či nepokojům v jiných zemích a oblastech. Je tu ale i řada
ekonomických uprchlíků, kteří jdou za lepšími pracovními příležitostmi. Viděli jsme tak mnoho
velice smutných obrázků lidí, kteří se zoufale snaží dostat do Evropy. Ukázalo se také, jak jsou
hranice EU děravé, jak velké lze najít rozdíly v názorech na řešení krize a jak rychle mohou
získat na popularitě nacionalistické strany zaměřené proti imigrantům.
2. Na třech kontinentech došlo k teroristickým útokům ISIS. Islámský stát přenesl válku za
své hranice a došlo k teroristickým útokům v Paříži, Turecku, k výbuchu ruského letadla a
nakonec i k útokům v San Bernardinu. Následovaly intenzivnější útoky západních vzdušných
sil, ale také došlo ke změně politiky ve Francii i v USA. Vývoj v roce 2016 může být v této
oblasti neradostný.
3. Bylo dosaženo dohody ohledně íránského jaderného programu. Tato jednání probíhala
už od roku 2002, uzavřena byla ale až nyní. Ani jedna strana nezískala vše, čeho chtěla
dosáhnout. Írán získal uvolnění sankcí, musí se ale vzdát 97 % zásob obohaceného uranu, snížit
počet centrifug na obohacování a zavřít těžkovodní reaktor. Musel také souhlasit s kontrolami
ze strany IAE. Pokud nebude spolupracovat, sankce mohou být znovu zavedeny. Kritiků
dohody je mnoho a vadí jim, že nedošlo k úplnému ukončení íránského jaderného programu.
4. Evropská unie neustoupila požadavkům Řecka na ukončení fiskální konsolidace. Alexis
Tsipras bolestivým způsobem zjistil, že pravidla se měnit nebudou. Přestože se snažil získat
podporu u ostatních evropských zemí, které tíží vysoké dluhy, solidarity se nedočkal.
Nepodařilo se mu ani izolovat Německo vyvoláváním vzpomínek na nacisty a jeho zvěrstva a
nevyšel mu ani plán s domácím referendem. I přesto Tsipras vyhrál nové volby. Řecká
ekonomika zůstává v hlubokých problémech, během posledních pěti let se propadla celkem o
25 % a oficiální čísla hovoří o 25% nezaměstnanosti. Pochybnosti o tom, zda je země schopna
splatit své dluhy a zároveň zůstat v eurozóně, přetrvávají. Tzv. Grexit a možný šok globálnímu
finančnímu systému by se tak mohly rychle vrátit zpět do centra naší pozornosti.
5. Konečně byl dokončen plán na partnerství mezi USA a dalšími jedenácti zeměmi s
názvem Trans-Pacific Partnership. TTP je významnou obchodní dohodou a tvoří součást
amerického plánu na změny vztahů s Asií. Nová pravidla se budou týkat asi 40 % globální
ekonomiky.
6. Rusko intervenovalo v Sýrii. Tam už čtvrtým rokem zuří občanská válka, během které
zemřelo více než 200 000 lidí a která vyhnala z domova asi 9 milionů lidí. Rusko začalo v září
bez varování s leteckými útoky a tvrdilo, že se připojilo k boji proti ISIS. V praxi ale byly cílem
jeho útoků skupiny syrských rebelů, kteří chtějí převzít moc od spojence Rusů prezidenta
Assada. Ruské vojenské operace nebyly koordinovány s operacemi Spojených států a rostly tak
obavy z nezamýšlené konfrontace mezi oběma stranami. Ty se částečně potvrdily ve chvíli, kdy
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Turecko sestřelilo ruský letoun, který podle Turků opakovaně ignoroval varování, aby
nevstupoval do tureckého vzdušného prostoru. Rusko zase hovoří o „otevřené provokaci“. I
přesto, že ohledně řešení syrského konfliktu probíhají jednání, základní problém zůstává: Rusko
chce, aby Assad zůstal, Washington a jeho spojenci si přejí jeho odchod.
7. Svět dosáhl dohody ohledně změn v klimatu. Ty do značné míry způsobuje lidstvo, ale
vlády po celém světě reagují jen pomalu i přesto, že celý proces může vést až ke katastrofě.
Dohoda z Paříže neřeší ani zdaleka všechny problémy a nakonec bude stejně záležet na tom,
jak se zachovají jednotlivé země. Jinak řečeno, největší překážkou pokroku bude nakonec
domácí politika každé z nich.
8. Čína devalvovala kurz renminbi, což vyvolalo šok na finančních trzích. Čínská vláda
uvedla, že cílem bylo posunout kurz směrem k jeho tržní hodnotě. Ale řada investorů
považovala devalvaci za známku problémů v čínské ekonomice. Čínský akciový trh se na konci
srpna propadl, a to obavy z problémů ještě posílilo. Důvěra v čínskou ekonomickou politiku
byla otřesena, ale růst ve třetím čtvrtletí dosáhl 6,9 %, což bylo nad očekáváním. Panují však
určité obavy z toho, nakolik jsou podobná čísla skutečně vypovídající. Nervozita týkající se
vývoje v čínské ekonomice dál přetrvává.
9. Čína vybudovala umělé ostrovy v Jihočínském moři. Čína považuje většinu tohoto moře
za své teritorium a Peking se to snaží potvrdit právě budováním umělých ostrovů. Na nich pak
staví vojenská zařízení. Spojené státy žádný postoj k vytváření ostrovů nezaujaly. Nesouhlasí
ale s tím, že by vody kolem ostrovů patřily Číně. Obávají se toho, že Čína nakonec ostrovy
použije k tomu, aby omezila pohyb lodí a letadel v oblasti a tvrdí, že jejich lodě a letadla „se
budou pohybovat všude tam, kde jim to umožňuje mezinárodní právo“. V sázce je mnoho,
protože touto oblastí projde ročně zboží v hodnotě 5 bilionů dolarů a jde o vody bohaté na ryby
i zdroje surovin.
10. Saúdská Arábie intervenovala v Jemenu. Došlo k tomu na konci března a k Saúdům se
přidalo dalších devět zemí, převážně arabských. Šlo o reakci na to, že rebelové patřící k
minoritní šíitské sektě vyhnali jemenského prezidenta do exilu. Saúdská intervence vyvolala ve
Washingtonu obavy z rostoucích nepokojů v oblasti, nyní se ale zdá, že situace se uklidňuje a
začnou mírová jednání.
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Události v roce 2015 v České republice
1. Strany podepsaly koaliční smlouvu
Lídři stran ČSSD, ANO a KDU-ČSL ve Sněmovně podepsali koaliční smlouvu s programem a
principy spolupráce vznikající trojkoalice. Určila, že vláda má mít 17 postů včetně premiéra a
dvou ministrů bez portfeje.
2. Teplo jako na jaře.
Na řadě míst České republiky padly teplotní rekordy. Ze 138 stanic Českého
hydrometeorologického ústavu, které měří teplotu víc než 30 let, byl rekord pro 10. leden
překonán na více než 40. U šesti stanic šlo dokonce o absolutní lednový rekord.
3. Předsedkyně Nejvyššího soudu Brožová rezignovala
4. Kriminalita v Česku po deseti letech klesla, ubylo vražd i krádeží.
5. Koruna po deseti letech prolomila hranici 25 korun za dolar
Koruna prolomila hranici 25 Kč/USD a dostala se na hodnotu 25,01. Následuje tak oslabování
eura vůči dolaru po rozhodnutí Evropské centrální banky o masivních nákupech vládních
dluhopisů v eurozóně. Naposledy stál dolar 25 korun v roce 2005.
6. Do české přírody se po staletích vrátili divocí koně.
7. Neočkované děti nemají ve školkách co dělat, rozhodl ÚS.
8. Američtí vojáci putovali za jásotu tisíců lidí Českem
Do České republiky dorazil konvoj americké armády. Jeho první část překročila hraniční
přechod mezi Polskem a Českem v Náchodě krátce před 10.30. Na vojáky čekaly u hranic
tisíce příznivců a také hrstka odpůrců.
9. Vlasy a kapka krve Jana Pavla II. byly uloženy v katedrále v Hradci Králové.
10. Česko si připomnělo 70 let od konce druhé světové války
11. V Česku přibylo útoků na imigranty
12. Odstavený vůz na rakouské dálnici ukrýval desítky mrtvých běženců
Desítky těl mrtvých běženců objevili pracovníci rakouské silniční služby na dálnici A4 na
východě země. Mrtví, včetně malých dětí, byli v odstaveném nákladním voze. Případ rozhýbal
diskuse o humanitární krizi. Běženci se během jízdy udusili.
13. Recesisté vyvěsili na Pražském hradě obří rudé trenky
Obří rudé trenky vyvěsili nad Pražským hradem recesisté ze skupiny Ztohoven. Tvrdili, že patří
prezidentovi Miloši Zemanovi. Incident vyvolal diskusi o tom, kde končí svoboda umění, vedl
k odvolání několika mužů odpovědných za ochranu Hradu.
14. Velký pátek bude státním svátkem, schválila Sněmovna.
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15. V českém medu objeveny zakázaná antibiotika
Na českém trhu se po mnoha letech objevily medy obsahující antibiotika. Kontroly Státní
zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Státní veterinární správy (SVS) je odhalily v
medech společnosti Včelpo. Ta následně ztratila označení Klasa.
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