OBECNÍ ZPRAVODAJ
HEŘMANICE U ODER

Květen 2020

Obecní zpravodaj

květen 2020

Zápis ze 13. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Heřmanice u Oder ze dne 15. 4. 2020
Přítomni členové zastupitelstva obce:
Mgr. Vendula Jarošová, Pavel Křenek, Dominik Šíma, Emilie
Doubková, Iveta Vyvlečková, Radek Bosák, Petr Sumega
1. Starostka obce Mgr. Vendula Jarošová zahájila 13. 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 Iveta
Vyvlečková a Petr Sumega, zapisovatelem Silvie Mičková.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
3. Byla provedena kontrola plnění usnesení z 12. 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. 2/2020.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
»Poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Heřmanice u Oder a panem R.
Š., 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.
5. ZO schvaluje Záměr pronájmu části budovy obchodu čp. 54,
parc. č. st. 123 v k. ú. Heřmanice u Oder za účelem zajištění
obchodní obslužnosti v obci Heřmanice u Oder.
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Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
6. ZO schvaluje Veřejnou zakázku na rozšíření VO v obci
Heřmanice u Oder.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
7. a) Zastupitelé projednali plánované opravy sociálního
zařízení v budově Obecní hospůdky. Starostka obce předložila
dílčí předběžné nacenění akce - bourací práce, elektrické
rozvody, kanalizace. ZO schvaluje veřejnou zakázku na opravu
sociálního zařízení v budově Obecní hospůdky. Obec si však
vyhrazuje právo na zrušení akce bez udání důvodů.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
b) Zastupitelé projednali plánovanou úpravu povrchu v areálu TJ
Rozkvět. Jedná se o položení dlažby a výstavbu přístřešků.
Starostka obce informovala o nutnosti podání Žádosti vynětí
z půdního fondu a pořízení projektu na uzavřenou část přístřešku
na nářadí dle pokynů stavebního úřadu. Zastupitelé probrali
plánovaný rozpočet na celou akci, vybrali položky, které by obec
mohla provést svépomoci např. výkopové práce apod.
Zastupitelé schvaluji veřejnou zakázku na stavební práce na
úpravu povrchu v areálu TJ Rozkvět.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
8. Starostka obce informovala občany o parcelách č. 1328,
920/2, 920/4, 132, 1404 v k. ú. Heřmanice u Oder, které jsou
užívány občany bez nájemního vztahu s tím, že by měla být
sjednána náprava. Zastupitelé se dohodli, že pozemky budou
nabídnuty k pronájmu, nebo budou muset být zprůchodněny
veřejnosti. Zastupitelé berou na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
9. Zastupitelé schvalují finanční dar Českému svazu včelařů
Odry, z.s. dle předložení Žádosti, a to ve výši 3.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
10. ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2020.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
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11. ZO schvaluje Poskytnutí návratné finanční výpomoci a
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Heřmanice u Oder a
panem R. Š., 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.
11. Diskuse:
 Zastupitelé prodiskutovali dokončení projektu na opravu
hasičské zbrojnice v Heřmanicích u Oder.
 Zastupitelé se shodli na konání akce 30 let samostatnosti
obce v termínu 26. 9. 2020. Spolupráce se spolky,
pozvaní hosté, program. Nutná účast a pomoc všech
zastupitelů.
 Zastupitelé se domluvili na nákupu topného tělesa do
Poradny ve Vésce a dokončení venkovních úprav –
odvodnění apod.
 Starostka informovala o opravě střechy na vodárně
z důvodu havarijního stavu.
 Radek Bosák sdělil, že hasiči z Vésky budou nově
odebírat také bojlery.
 Dominik Šíma se ptal, zda by se mohly někde skladovat
pytle s plasty. Starostka sdělila, že skladování pytlů bylo
před několika lety záměrně zrušeno. Bylo náročné odpad
následně překládat a předávat firmě AVE. Odpad navíc
zapáchal. Stávající způsob je nejhygieničtější a
jednodušší.
 Emilie Doubková informovala o stavu plechů na
hřbitovní zdi. Plechy se oškrábou a natřou.
Závěr: Nebylo žádných jiných dotazů a připomínek. Starostka
obce poděkovala zastupitelům za účast. Zasedání bylo ukončeno
v 18:33 hod.
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Usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva
obce Heřmanice u Oder ze dne 15. 4. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání:
SCHVALUJE:
1.
Program jednání z 13. zasedání ZO.
2.
Ověřovatele zápisu a usnesení: Iveta Vyvlečková, Petr
Sumega,
Zapisovatel: Silvie Mičková.
3.
Doplnění programu k projednání o body usnesení č. 9,10.
4.
Záměr pronájmu části budovy obchodu č. p. 54, parc. č.
st. 123 v k. ú. Heřmanice u Oder za účelem zajištění
obchodní obslužnosti v obci Heřmanice u Oder.
5.
Veřejnou zakázku na rozšíření VO v obci Heřmanice u
Oder.
6.
Veřejnou zakázku na opravu sociálního zařízení
v budově Obecní hospůdky.
7.
Veřejnou zakázku na úpravu povrchu v areálu TJ
Rozkvět.
8.
Finanční dar ve výši 3.000,- Kč Českému svazu včelařů
Odry, z.s.
9.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Heřmanice u Oder a
panem R. Š., dle přílohy tohoto materiálu, v rámci
vyhlášeného programu pro poskytovatele návratné
finanční výpomoci „Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.
BERE NA VĚDOMÍ:
10. Kontrolu plnění usnesení z 12. veřejného zasedání ZO.
11. Informace o parcelách č. 1328, 920/2, 920/4, 132, 1404
v k. ú. Heřmanice u Oder.
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Závěrečnou zprávu o provedení roční inventarizace
majetku obce Heřmanice u Oder.
Informace
k rekonstrukci
elektroinstalace
a
vodoinstalace na šatnách TJ.
Informace o možnosti pronájmu obecních pozemků parc.
č. 155/2 a 403/1 v k. ú. Véska u Oder.
Rozpočtové opatření č. 2/2020.
Připomínky z diskuse.

-------------------------------------------------------------------------Očkování psů
Z důvodu koronavirové infekce se odkládá pravidelné jarní
očkování psů proti vzteklině, které probíhá každoročně v obci.
Bude včas oznámen podzimní termín.
MVDr. Jurášková Hana žádá o kontrolu platnosti
kombinovaných vakcín v očkovacích průkazech. V případě
nutnosti dřívějšího přeočkování doporučuje dostavit se na
očkování do ordinace individuálně.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Veterina "Na Mlýně"
Zámecká 705/8, Odry
+420 775 411 165
ordinace@phramed.cz
www.phramed.cz
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

 V sobotu 9. 5. 2020 se bude konat svoz Velkoobjemového odpadu.
 ČEZ avizuje plánované přerušení dodávky elektřiny na 18. 5. 2020 od
7,45 do 15,00 na č. p. 66,67 v Heřmanicích u Oder.
 Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 25. 5. 2020
v 17,00 hod.
 Z důvodů pandemie jsou zrušeny do odvolání všechny obecní akce a
pronájmy na rodinné akce – na sále KD, na šatnách TJ i v poradně ve
Vésce.
 Přijímáme bezhotovostní i hotovostní platby za psy a komunální odpad za
období leden, únor, březen 2020.
 V případě zájmu je možné sledovat online přenosy bohoslužeb na
webových stránkách spálovské farnosti.

Svoz plastových pytlů v roce 2020 vždy v úterý:
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.

------------------------------------------------------------------------Vážení občané,
v sobotu 9. 5. 2020 se bude konat svoz velkoobjemového
odpadu.
Z důvodu pandemie je však nutné dodržovat bezpečnostní a
hygienická nařízení:
 rozestupy 2 metry
 roušky
 rukavice.
Děkujeme za spolupráci.
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Velkoobjemový odpad
v obci Heřmanice u Oder a ve Vésce
Dne: v sobotu 9. 5. 2020
Místo v Heřmanicích u Oder:
1.
Na Návsi před školou od 8,00 - 8,45 hod
Místo ve Vésce:
2.
Za zastávkou u rybníka od 9,00 - 9,45 hod

Odpad se bude předávat v určených hodinách přímo do
svozového vozu.
Je možno odevzdat:
 koberce, nábytek, matrace, linolea, textilie, malé
pneumatiky, sanitární keramiku a podobné větší
předměty, které se nevejdou do běžné popelnice
 autobaterie, zářivky, výbojky
 zbytky ředidel, barvy, laky, lepidla, postřiky, oleje a jiné
chemikálie, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy aj.
Pneumatiky pouze automobilové a bez disku!!!
Vedení obce
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Odložená kočka s koťaty
V měsíci dubnu byla za hřbitovní zdí ve Vésce nalezena v krabici
odložená koťátka s kočkou. Dotyčná osoba, která tam kočky
odložila, porušila Zákon na ochranu zvířat proti týrání č.
246/1992 Sb.
Protože má obec povinnost se o taková zvířata postarat, celá
záležitost byla dlouze řešena. Podařilo se nám koťátka i s
kočkou předat do dobrých rukou, za což jsme velmi vděční.
Je nám velmi líto, že se takové věci dějí.
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Roušky a desinfekce
Pokud někdo z občanů potřebuje roušku, máme u nás na úřadě v
Heřmanicích stále k dispozici.
Všichni občané mají rovněž možnost využít Info okénko na
městském úřadu v Odrách, kde jsou volně k prodeji za
symbolické ceny dětské roušky a jiné hygienické potřeby pro boj
s koronavirem.
Město Odry v měsíci dubnu provedlo desinfekci všech
autobusových zastávek a kontejnerů na tříděný odpad včetně
těch v příměstských částech, tedy i v naší obci.
Slezská diakonie zprovoznila s ohledem na stávající situaci
spojenou s ohrožením nemocí COVID-19 pro všechny potřebné
telefonní linku Světlo pro Vás.
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Upozornění
Na webových stránkách obce je na půl roku bezplatně
nainstalovaná aplikace V OBRAZE. Tuto aplikaci si můžete
stáhnout do mobilu. Bude - li něco přidáno na webové stránky,
na mobil Vám dojde upozornění. Vyzkoušejte a napište nám, zda
je tato aplikace pro Vás přínosem.
Děkujeme.
Mobilní aplikace

Představujeme naši novou službu pro občany a návštěvníky naší
obce.
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete
mít k dispozici důležité informace z obce ve vašem chytrém
telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace –
V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce,
upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas
o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se nemusíte
registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Jaké informace v aplikaci najdete?
 pozvánky na kulturní a sportovní akce
11
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fotogalerie
aktuality
záznamy z úřední desky

Co k aktivaci aplikace potřebujete?
 mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem
Android či iOS
 přístup na internet
 místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Jak si aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Obchod
Play nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na Instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit
oznámení).
5. Po otevření přidejte vaši obec. Lze sledovat i více obcí
a měst.
6. Po
výběru
obce se data
z webu
automaticky
nahrají do aplikace.
Aplikaci si můžete stáhnout pomocí odkazů, nebo QR kódů.

Více informací, například jak nastavit sledování naší obce
v aplikaci najdete na www.aplikacevobraze.cz.
12
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Rezervace víceúčelového hřiště
V současné době je již možné
rezervovat si na určité hodiny
víceúčelové hřiště. Rezervace
se provádí na tel. čísle:
724189245.
Vaše
rezervace
bude
uveřejněna na FB naší obce.
Hřiště lze užívat i bez
předchozího
rezervování,
avšak rezervace má přednost.
Přejeme mnoho sportovních zážitků !!!
Zprávičky z naší základní školičky
Distanční výuka v naší škole v době koronavirové pandemie
Žáci naší školy ani v této době nezahálejí, dostávají úkoly
pravidelně každé pondělí vždy na týden. V případě potřeby
mohou rodiče i žáci kdykoliv kontaktovat učitele, buď
telefonicky nebo e-mailem. Pro případ, že by někdo neměl
možnost tisku, dostávají úkoly nejen prostřednictvím internetu,
ale také v tištěné podobě přímo do schránek.
Paní učitelka Dáša vyučuje také prostřednictvím SKYPE, každé
pondělí a středu.
O své zážitky se mohou žáci podělit prostřednictvím
elektronické nástěnky, kde mohou vkládat či sdílet také
fotografie a texty.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci a kontrolu zadaných
úkolů. Už se všichni moc těšíme, až půjdeme zase do školy.
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Otevření naší školy
V pondělí 25. května 2020 opět otvíráme naši školu. Účast žáků
není povinná. Záleží na zvážení rodiči. U těch, kteří nebudou do
školy chodit, bude nadále pokračovat distanční výuka.
Zprávičky z MŠ Kamenka
Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne od 4. května 2020 do
15. května 2020, bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců,
formou zaslané žádosti na adresu školy.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách Mateřské
školy Čtyřlístek.
Zápis do mateřské školy je
povinný pro děti, které do 31.
8. 2020 dovrší 5 let, pokud již
školu nenavštěvují.
https://www.ctyrlistekodry.cz/
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Opravy v Poradně ve Vésce
V minulém roce jsme započali opravu Poradny ve Vésce.
Dobrovolníci z obce vyklidili zasedací místnost - odstranila se
dlažby, vyvezla se zemina, byly provedeny výkopy podél zdí.
Během zimy se v místnosti provedly elektroinstalační práce,
izolace, odvodnění, zateplení v místech stropu, kdy bylo zjištěno
promrzání. Byla položena nová dlažba, v místnosti jsou nové
omítky. V současné době se provádí výměna topného tělesa a
odvodňovací práce venku kolem budovy. Následně bude
postaven plot stejný jako na výletní zahradě.
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Ohlédnutí k loňským velikonočním svátkům s SDH Véska
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Loňské stavění májky ve Vésce
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V měsíci květnu
oslaví svá životní jubilea tito naši občané:

Janíčková Františka
Zavadinková Zdeňka
Duda Jaroslav

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. 5. 2020
24. ROČNÍK – 5/2020
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