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Zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva
Heřmanice u Oder ze dne 27. 1. 2020

obce

Přítomni členové zastupitelstva obce:
Mgr. Vendula Jarošová, Pavel Křenek, Dominik Šíma, Emilie
Doubková, Iveta Vyvlečková, Radek Bosák, Petr Sumega
Hosté: Václav Šíma
1. Starostka obce Mgr. Vendula Jarošová zahájila 11. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce v 17:00, přivítala přítomné
zastupitele a hosty. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) v počtu 7
členů bylo usnášení schopné a schválilo program jednání.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
2. Ověřovatelem zápisu a usnesení byli navrženi Emilie
Doubková a Iveta Vyvlečková, zapisovatelem Martin Biskup.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
3. Byla provedena kontrola plnění usnesení z 10. zasedání ZO.
Starostka informovala zastupitele o průběžném plnění
jednotlivých úkolů. ZO bere na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0
4. Program byl doplněn o body k projednání: každý doplněný
bod programu se musí zvlášť schválit, aby se jím ZO dále
zabývalo.
» Rozpočtové opatření č.11/2019.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
» Žádost o opravu pozemní komunikace na pozemku p. č.410/4
a p. č. 1396 v k. ú. Heřmanice u Oder. Výsledek hlasování:
Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
» Žádost TJ Rozkvět Heřmanice u Oder o poskytnutí účelové
dotace ve výši 30.000 Kč na provoz TJ. Výsledek hlasování:
Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
5. ZO po zkontrolování všech náležitostí doložených podkladů a
splnění povinností schvaluje poskytnutí návratné finanční
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výpomoci a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Heřmanice u Oder a paní J.Z., dle přílohy tohoto materiálu,
v rámci vyhlášeného programu pro poskytovatele návratné
finanční výpomoci „Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. Výzva.“
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
6. ZO po projednání předložených nabídek od bankovních
společností schvaluje Smlouvu o úvěru mezi Českou
spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1926/62, Praha 4, PSČ
140 00, IČ: 45244782 a Obcí Heřmanice u Oder, se sídlem
Heřmanice u Oder č. p. 47, PSČ 742 35, IČ: 00600750, ve výši
1.300.000,- Kč, se splatností 5 let, na financování koupě objektu
bývalého obchodu společnosti Jednota, spotřební družstvo v
Hodoníně, s příslušenstvím. Úroková sazba je fixní po celou
dobu trvání úvěru a činí 2,09 %. Celková zaplacená částka
s úroky bude činit 1.379.119,01 Kč a poslední splátka bude
uhrazena k 30. 6. 2025. ZO pověřuje starostku obce k podpisu
úvěrové smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
7. ZO po projednání schvaluje Kupní smlouvu mezi Jednota,
spotřební družstvo v Hodoníně a obcí Heřmanice u Oder, na
pozemek p. č. st. 123 v k. ú. Heřmanice u Oder, o výměře 306
m² (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č. p. 54
(stavba občanského vybavení) se všemi součástmi a
příslušenstvím, vše za kupní cenu ve výši 1.035.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
8. ZO po projednání bere na vědomí informaci starostky o
možném odkoupení zařízení z budovy bývalého obchodu. Svolá
schůzku se zástupcem Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně a
pozve zastupitele na prohlídku vybavení obchodu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
9. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020, na straně příjmů
ve výši 1.300.000 Kč, na straně výdajů 1.470.700 Kč, třída
financování – 170.700 Kč.
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Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
10. ZO po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 80.000 Kč Farnosti Spálov na zhotovení mříže do vstupu
farního kostela ve Vésce z důvodu odvětrávání vlhkosti budovy
v letním období.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 2 (Křenek, Bosák). Zdrželi
se 0.
11. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2019, na straně
příjmů ve výši 420.073 Kč, na straně výdajů 229.000 Kč, třída
financování + 191.073 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
12. ZO bere na vědomí žádost D. P. a M. P. na opravu pozemní
komunikace na pozemku p. č. 410/4 a p. č. 1396 v k. ú.
Heřmanice u Oder. Starostka obce žadatelům písemně sdělí, že
na všechny cesty v obci, které jsou ve špatném stavu, se tvoří
projektová dokumentace. Předběžný rozpočet na opravu
obecních cest je cca 5.000.000 Kč. Obec hledá dotační titul.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
13. a) ZO schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace TJ
Rozkvět Heřmanice u Oder ve výši 30.000 Kč na provoz a
činnosti TJ Rozkvět Heřmanice u Oder.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 1 (Bosák). Zdrželi se 0.
b) ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální účelové dotace TJ Rozkvět Heřmanice u Oder ve
výši 30.000 Kč na provoz a činnost TJ Rozkvět Heřmanice u
Oder.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 1 (Bosák). Zdrželi se 0.
14. Diskuse:
 Emilie Doubková upozornila na volně pobíhajícího psa
ve Vésce. Starostka obce bude kontaktovat majitele psa
a řešit vzniklou situaci.
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Závěr: Nebylo žádných jiných dotazů a připomínek. Starostka
obce poděkovala zastupitelům za účast. Zasedání bylo
ukončeno v 18:08 hod.
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Heřmanice u
Oder ze dne 27. 1. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání:
SCHVALUJE:
1. Program jednání z 11. zasedání ZO.
2. Ověřovatele zápisu a usnesení: Emilie Doubková a Iveta
Vyvlečková.
Zapisovatel: Martin Biskup.
3. Doplnění programu k projednání o body usnesení č. 12,
13.
4. Poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Heřmanice u Oder a
paní J. Z., bytem Heřmanice u Oder - Véska č. p. 84, nar.
14. 09. 1976, dle přílohy tohoto materiálu, v rámci
vyhlášeného programu pro poskytovatele návratné
finanční výpomoci „Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. Výzva.“
5. Smlouvu o úvěru mezi Českou spořitelnou, a. s., se
sídlem Olbrachtova 1926/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ:
45244782 a Obcí Heřmanice u Oder, se sídlem
Heřmanice u Oder č. p. 47, PSČ 742 35, IČ: 00600750,
ve výši 1.300.000,- Kč, se splatností 5 let, na financování
koupě objektu bývalého obchodu společnosti Jednota,
spotřební družstvo v Hodoníně, s příslušenstvím.
Úroková sazba je fixní po celou dobu trvání úvěru a činí
2,09 %. Celková zaplacená částka s úroky bude činit
1.379.119,01 Kč a poslední splátka bude uhrazena k 30.
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6. 2025. ZO pověřuje starostku obce k podpisu úvěrové
smlouvy.
Kupní smlouvu mezi Jednota, spotřební družstvo
v Hodoníně a obcí Heřmanice u Oder, na pozemek p. č.
st. 123 v k. ú. Heřmanice u Oder, o výměře 306 m²
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.
p. 54 (stavba občanského vybavení) se všemi součástmi
a příslušenstvím, vše za kupní cenu ve výši 1.035.000 Kč.
Rozpočtové opatření č.1/2020.
Poskytnutí finančního daru ve výši 80.000 Kč Farnosti
Spálov na zhotovení mříže do vstupu farního kostela ve
Vésce.
a) Poskytnutí individuální účelové dotace TJ Rozkvět
Heřmanice u Oder ve výši 30.000 Kč na provoz a činnosti
TJ Rozkvět Heřmanice u Oder
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální účelové dotace TJ Rozkvět Heřmanice u
Oder ve výši 30.000 Kč na provoz a činnost TJ Rozkvět
Heřmanice u Oder

BERE NA VĚDOMÍ:
10. Kontrolu plnění usnesení z 10. veřejného zasedání ZO.
11. Informaci o možném odkoupení zařízení z budovy
bývalého obchodu.
12. Rozpočtové opatření č. 11/2019.
13. Žádost D.P. a M. P. na opravu pozemní komunikace na
pozemku p. č. 410/4 a p. č. 1396 v k. ú. Heřmanice u
Oder.
14. Připomínky z diskuse.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

 Předprodej lístků na Masopust bude probíhat od středy 12. 2. 2020 na
obecním úřadě v úředních hodinách.
 V sobotu 22. 2. 2020 se bude konat od 9,00 hod. Masopustní průvod obcí.
 V sobotu 22. 2. 2020 se bude konat Masopustní zábava v sále KD
Heřmanice u Oder.
 V sobotu 14. 3. 2020 se bude konat Dětský maškarní ples.

Svoz plastových pytlů v roce 2020 vždy v úterý:
25.2., 24.3., 21.4., 19.5., 30.6., 28.7., 25.8., 22.9., 20.10., 17.11.,
29.12.

Velkoobjemový odpad v roce 2020 v sobotu:
9. 5., 14.11.
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Masopust 2020
Vážení občané,
masopustní průvod a večerní masopustní zábava se blíží, je
potřeba zajistit chod akce z řad občanů obce a místních spolků.
Výzdobu sálů si již tradičně vzali na starost manželé
Chromkovi z Vésky.
Guláš pro masky a na večer uvaří pan Beck.
Topit během soboty bude na sále David Konečný.
Prodej lístků do tomboly, výdej výher a doprodej lístků zajistí
manželé Michálkovi.
Obsluhu na sále v barovém koutku si vzali na starost Iveta
Vyvlečková a Jaromír Jaroš.
Je stále třeba zajistit:
1. úklid sálů v neděli
2. výpomoc v obecní hospůdce
V případě zájmu se ohlaste na obecní úřad na tel. 724189245
nebo na FB.
Děkujeme a těšíme se.

Podklady pro zastupitelstvo obce
Byla jsem dotázána, zda by byla možnost nahlédnout do
podkladů k jednotlivým bodům, které se projednávají na
veřejných zasedáních.
Odpověď zní - samozřejmě. Kdokoliv může po předchozí
domluvě přijít na obecní úřad a veškeré podklady mu budou
předloženy.
Zastupitelé veškeré podklady dostávají emailem, aby mohli být
na veřejném zasedání dostatečně připraveni. V tištěné podobě
jsou podklady ukládány a archivovány.
Na jakýkoliv dotaz odpovíme rádi písemně i telefonicky.
Mgr. Vendula Jarošová, starostka obce
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Zprávičky z naší místní školičky
Školička pro předškoláky každé druhé úterý v měsíci
14.1. 11.2. 10.3. 7.4.
Nebyli jste na lednové školičce? Nevadí! Každé ze
čtyř setkání je otevřené všem zájemcům nezávisle na
sobě. V únoru se po krátkých aktivitách ve třídě
podíváme i ven, kde si s Míšou Křivonožkovou
vyzkoušíte, jak se učíme venku.
Zápis do naší školy se uskuteční 21. 4. 2020.

Ledové obrázky
Počasí si s námi pohrávalo, a tak jsme na výsledek čekali celý
týden. Ale stálo to za to! Dovolili jsme si i ochutnat - jsou
báječné! Za inspiraci děkujeme UČÍME se VENKU!
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Tělocviky venku
Využíváme okolí školy k častým
vycházkám do lesa, k potoku,
k rybníku. Pozorujeme přírodu a její
proměny
v různých
ročních
obdobích a přitom si zlepšujeme
fyzickou kondici.

Včelařský kroužek se nám
rozrostl o nové členy
Vítáme malé včelaře i jejich
rodiče. Ta nejmladší to ale
všechno prospala.
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Pololetní vysvědčení
Ve čtvrtek 30. 1. 2020 jsme rozdali pololetní vysvědčení.
Tomáškova maminka přinesla na oslavu výbornou buchtu.
Skutečně bylo co slavit, protože všechny děti měly krásné
vysvědčení. Tento poslední den prvního pololetí jsme strávili ve
velmi malém počtu z důvodu velké nemocnosti. Zahráli jsme si
společenské hry, postavili dům pro panenky a taky si trošku
zacvičili.

Učitelé ZŠ
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Jubilanti SDH Véska
V měsíci listopadu r. 2019 oslavil 70 let JIŘÍ Biskup, který je
členem SDH Véska už 34let.
V lednu r.2020 oslavil 70. narozeniny ANTONÍN ZIMMER,
který vykonával funkci starosty hasičů 15 let.
Oba jubilanti obdrželi dne 29. 12. 2019 na výroční valné
hromadě medaili od SH ČMS OSH Nový Jičín za příkladnou
práci pro hasičský sbor.
Přejeme pevné zdraví do dalších let
Členové SDH Véska
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VÝBOR SDH – Véska
-schváleno od 1. ledna 2020Starosta
Náměstek
Velitel
Hospodář
Jednatel
Preventista
Revizoři
Členové výboru

R.Bosák
R.Bosák ml
J.Korytář ml
J.Bosák
M. Stančík
P.Marteček
M.Marteček,R.Švabík
V.Marteček, D.Bosák
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Tříkrálová sbírka 2020 v naší obci
Naši koledníci letos v místní části Véska vykoledovali částku
1.570,- Kč. V Heřmanicích se vykoledovala částka 6.820,- Kč.
Celkový výtěžek v obci Heřmanice u Oder je tedy 8.390,- Kč.
Všem dárcům Pánbůh zaplať!
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V měsíci únoru
oslaví svá životní jubilea tito naši občané:

Korytář Josef
Kozelková Ludmila
Peňak Karol
Tyčová Marie
Feglerová Milena
Fojtíková Dagmar
Hajdová Eva
Chromek Antonín

Žádáme občany, kteří nechtějí být jmenovitě uváděni v této rubrice životních
jubileí, aby se s tímto požadavkem obrátili na Obecní úřad.
Děkujeme.
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Obecní zpravodaj
Obec Heřmanice u Oder, v počtu 60 ks
Heřmanice u Oder č. 47, 742 35 Odry
5,- Kč
556748038
00600750
1. 2. 2020
24. ROČNÍK - 2/2020
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