1

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 30/2-2021, konaného 10. 2. 2021 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti v budově bývalé České školy
5.5. Žádost o pronájem části pozemku
p.č. 520 ve vlastnictví obce
5.6. Zpráva o činnosti TJ Sokol Herálec
za rok 2020
5.7. Dodatek č. 2 DMC Brno včetně
doporučení právního zástupce
5.8. Dodatek č. 1 DUKO
včetně
doporučení právního zástupce
5.9. Záměr pro financování investičních
akcí Obce Herálec v plánovacím
období 2021 -2027
6. Informace starosty
6.1. Seznámení s náklady na čerpání vody
z Hutě
7. Diskuse
Závěr

Zahájení: 17:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci –
budova bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 14
Omluveni: Ing. Bohumil Dostál (Matěj
Trávníček přišel v 17:36 hodin)
viz.„Prezenční listina“

1. Záznam jednání:
Zasedání zahájil a řídil starosta:
Zdeněk Gregor
1.1. Jmenování zapisovatele:
Anna Havlíková
1.2. Jmenování ověřovatelů zápisu: Bc.
David Gregor, Pavel Troníček
1.3. Starosta Zdeněk Gregor upozornil
přítomné zastupitele a občany, že je ze
zasedání zastupitelstva pořizován
zvukový záznam.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0 (chybí:
Matěj Trávníček)

Doplněný program jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a
ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
2.1. Informace ředitelky ZŠ a MŠ
Herálec
3. Informace z jednání Rady obce Herálec
č. 26/1-2021 ze dne 27.1.2021 a
Zastupitelstva obce Herálec č. 29/12021 ze 13.1.2021
4. Hospodaření obce
4.1. Inventarizační zpráva za rok 2020
včetně příloh
4.2. Žádost Obce Herálec o přezkoumání
hospodaření v roce 2021 Krajským
úřadem Kraje Vysočina.
5. Projednání smluv a náležitostí
vyhrazených ZO
5.1. Kupní smlouva a smlouva o zřízení
předkupního práva
5.2. Smlouva o budoucí kupní smlouvě
5.3. Žádost o poskytnutí dotace od obce na
opravu střešní krytiny farního kostela
5.4. Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku na rok 2021 – STŘED s.r.o.
5.5. Žádost o pronájem části pozemku p.č.
520 ve vlastnictví obce

2. Schválení programu
Návrh programu :
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a
ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Rady obce Herálec
č. 26/1-2021 ze dne 27.1.2021 a
Zastupitelstva obce Herálec č. 29/1-2021
ze 13.1.2021
4. Inventarizační zpráva za rok 2020 včetně
příloh
5. Projednání smluv a náležitostí
vyhrazených ZO
5.1. Kupní smlouva a smlouva o zřízení
předkupního práva
5.2. Smlouva o budoucí kupní smlouvě
5.3. Žádost o poskytnutí dotace od obce na
opravu střešní krytiny farního kostela
5.4. Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku na rok 2021 – STŘED s.r.o.
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4.1. ZO schvaluje Inventarizační zprávu za
rok 2020 včetně 3 příloh.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
4.2. ZO schvaluje Žádost Obce Herálec
o přezkoumání hospodaření v roce 2021
Krajským úřadem Kraje Vysočina.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0

5.6. Zpráva o činnosti TJ Sokol Herálec za
rok 2020
5.6.1. Schválení příspěvku na rok 2021 TJ
Sokol Herálec
5.7. Dodatek č. 2 DMC Brno včetně
doporučení právního zástupce
5.7.1. Dodatek č. 2 DMC Brno
5.8. Dodatek č. 1 DUKO včetně doporučení
právního zástupce
5.8.1. Dodatek č. 1 DUKO
5.9. Záměr pro financování investičních
akcí Obce Herálec v plánovacím
období 2021 -2027
5.10. Stání pro obecní techniku
5.11. Schválení investičního záměru
5.12. Žádost o odkup obecních pozemků
p. č. 271/11, 271/58, 271/47 a 1056/5
5.13. Žádost o odkup obecního pozemku
p. č. 271/11
5.14. Žádost o odkup obecních pozemků
p. č. 84/8, 84/9 a 84/17
5.15. Žádost o odkup pozemku p. č. 239/15
5.16. Žádost o snížení obrub a umožnění
vjezdu
5.17. Žádost o prominutí poplatku za stočné
6. Informace starosty
6.1. Seznámení s náklady na čerpání
vody z Hutě
7. Diskuse
Závěr

5. Projednání smluv a náležitostí
vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje Kupní smlouvu
a smlouvu o zřízení předkupního práva –
p. MH, H 348 a p. BS, H 431, pozemek
p. č. st. 474 o výměře 138 m2 a pozemku
p. č. 488/65 o výměře 664 m2.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.2. ZO schvaluje záměr prodeje
a Smlouvu o budoucí kupní smlouvě –
Povodí Moravy, s. p., Brno
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.3. ZO bere na vědomí žádost
o poskytnutí dotace na opravu střešní
krytiny farního kostela ve výši 200 tis. Kč
s ohledem na očekávané vyjádření Státní
památkové péče do 2 měsíců.
5.4. ZO schvaluje žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na rok 2021 ve výši
1,-- Kč/občana obce – Linka důvěry
STŘED, z. ú., Třebíč.
Hlasování: Pro: 0, proti: 13, zdrž: 1
Návrh nebyl přijat.
5.5. ZO schvaluje žádost o pronájem
pozemku p. č. 520 za účelem parkování –
p. V, H 368
Hlasování: Pro: 0, proti: 12, zdrž: 2
Návrh nebyl přijat.
5.6. ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti
TJ Sokol Herálec za rok 2020 včetně
hospodaření za rok 2020
5.6.1. ZO schvaluje finanční příspěvek na
provoz TJ Sokol Herálec na rok 2021 ve
výši 169.500,-- Kč.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.6.2. ZO schvaluje finanční příspěvek na
zařízení obecních sportovišť a budov s nimi
spojených dle předloženého návrhu TJ
Sokol Herálec na rok 2021 ve výši 115 tis.
Kč včetně DPH.
Hlasování : Pro: 10, proti: 0, zdrž: 4

2.

ZO schvaluje doplněný program
jednání.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0 (chybí:
Matěj Trávníček)
2.1. ZO bere na vědomí Informace
ředitelky ZŠ a MŠ Herálec o situaci ve
škole.
V 17:36 hodin přišel Matěj Trávníček

3. Informace z jednání Rady obce
Herálec č. 26/1-2021 ze dne
27.1.2021
a Zastupitelstva obce Herálec č.
29/1-2021 ze 13.1.2021
Zastupitelé vzali na vědomí.

4. Hospodaření obce
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5.7. ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo ze dne 27.8.2020 mezi Obcí Herálec
a firmou DMC Brno ve věci dílčího
dokončení prací v míře 68% k 30. 11. 2020
vysoutěžené ceny díla.
Hlasování : Pro: 0, proti: 14, zdrž: 0
Návrh nebyl přijat.
5.7.1. ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo ze dne 27. 8. 2020 mezi Obcí
Herálec a firmou DMC Brno týkající se
provedených
víceprací
v hodnotě
372 411,72 Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.8. ZO bere na vědomí původní Dodatek
č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby
mezi Obcí Herálec a firmou DUKO Hlinsko
včetně stanoviska právního zástupce
JUDr. Jirmana.
5.8.1. ZO schvaluje nově předložený
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení
stavby mezi Obcí Herálec a firmou DUKO
Hlinsko, s termínem dokončení a předání
prací do 15. 4. 2021.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 4
5.9. ZO schvaluje Záměr pro financování
investičních
akcí
Obce
Herálec
v plánovacím období 2021 – 2027 – MAS
Havlíčkův kraj
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.10. ZO schvaluje investiční záměr
a zadání výběrového řízení na dodavatele
projektové dokumentace na vybudování
stání pro obecní techniku v prostoru za
obecním úřadem Herálec dle předloženého
zadání.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 3
5.11. ZO schvaluje investiční záměr
vybudování fotbalového hřiště pro malou
kopanou s umělým travnatým povrchem za
předpokladu určitého podílu spoluúčasti
dotace.
Hlasování: Pro: 12, proti: 1, zdrž: 1

5.12. ZO schvaluje prodej pozemků
p. č. 271/11, 271/58, 271/47 a 1056/5
v k. ú. Český Herálec na základě žádosti
p. O.B, H 158.
Hlasování: Pro: 0, proti: 12, zdrž: 2
Návrh nebyl přijat.
5.13. ZO bere na vědomí žádost o prodej
pozemku p. č. 271/11 v k. ú. Český Herálec
manželů T, H 608 a prověří možnost
povolení sjezdu k tomuto pozemku.
5.14. ZO schvaluje záměr prodeje
pozemků p. č. 84/8, 84/9, 84/17 a 87/4
v k. ú. Herálec na Moravě na základě
žádosti p. I.K, Brno.
Hlasování: Pro: 0, proti: 14, zdrž: 0
Návrh nebyl přijat.
5.15. ZO bere na vědomí žádost o prodej
pozemku p. č. 239/15 v k. ú. Herálec na
Moravě - L. D, H 248.
5.16. ZO schvaluje žádost o snížení obrub
a umožnění vjezdu dle projektové
dokumentace k novostavbě na parcele
č. 488/125 Herálec – p. O.V, H.
Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrž: 0
5.17. ZO bere na vědomí žádost
o prominutí poplatku za stočné pro rok 2021
z důvodu absence odbočky z kanalizačního
řádu k nemovitosti č. p. 87 – p. D, ČH 87.
5.18. ZO schvaluje žádost o prodloužení
termínu dokončení prací na stavbě „Půdní
vestavba v ZŠ o 30 dní – DMC Brno,
a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3
v tomto smyslu.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 3

6. Informace starosty
6.1. ZO bere na vědomí informaci
starosty ve věci nákladů na čerpání vody
z Hutě.

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 10. 3. 2021
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.
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Poplatky v roce 2021 – pozor změna od r. 2021 za stočné 10% DPH!!!!
Splatnost poplatku je do 31. 5. 2021
Popelnice: poplatek za komunální odpad 550 Kč/ osoba s trvalým pobytem
550 Kč/ stavba k individuální rekreaci
Stočné: 550 Kč/ osoba s trvalým pobytem + 55 Kč (10% DPH) celkem 605 Kč
750 Kč/ vlastníci staveb určených k individuální rekreaci + 10 % DPH
celkem 825 Kč.
Pes: za jednoho psa 300 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600 Kč,
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
300 Kč.
Tzn. za popelnice a stočné za 1 osobu s trvalým pobytem – 1155 Kč,
za1 rekreační chalupu – 1375 Kč.

ObecHerálecmá k 31. 12. 2020 celkem1336 trvaležijících obyvatel.
Průměrná nezaměstnanost v obci Herálecje4,4 %, nezaměstnaných je45 obyvatel
k 31. 12. 2020.
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Slovo starosty
Dobrý den vážení spoluobčané,
dnes začnu otázkou. Kdy byl svět ještě normální? Kdy děti chodily do školy? Kdy
podnikatelé provozovali své živnosti? Kdy jsme mohli nerušeně cestovat? – Před „pouhým“
rokem. Před rokem si nikdo nedokázal představit, že by to mohlo být jinak. Leč, stalo se a celý
náš národ se topí v množství různých omezení a restrikcí. Pevně věřím tomu, že všechna
nařízení mají za cíl podržet zdravotní systém, aby byl schopný absorbovat všechny potřebné
pacienty a stejně pevně věřím ve vítězství nad pandemií, i když už celá situace trvá déle, než si
největší pesimisté před rokem mysleli.
Únor nám ukázal krásné zimní počasí a před námi je měsíc březen. Měsíc, ve kterém se příroda
začne probouzet a ukazovat nám, že jaro je na cestě.
Na podzim roku 2019 jsme v naší obci zvedli cenu vodného, platnou od 1. 1. 2020 z 15 Kč
bez DPH na 30 Kč bez DPH. Od tohoto nepopulárního kroku jsme si slibovali, a vám
proklamovali, získání peněz na provádění oprav, modernizaci a výměnu vodovodního řádu.
Připomínám, že při výchozí ceně byla za rok 2018 vykázána ztráta na provozu vodovodu cca
150 000 Kč bez DPH.
Zároveň jste byli ubezpečováni, že veškeré peníze, které získáme zvednutím ceny, budeme
vracet zpět do investic do vody. Proto Vás seznámím podrobněji se situací za rok 2020.
- Na poplatcích za vodu se vybralo (oproti průměru za roky 2017, 2018 a
2019) o 344 174 Kč bez DPH více.
Kromě pravidelné údržby bylo provedeno:
- celkem 6 oprav prasklého vodovodního potrubí
- výměna 2 kusů zemních šoupat
- montáž 1 kusu nového zemního šoupěte
- opravy, údržba a nátěry oplocení vodních zdrojů a vodojemu
- čištění vodojemu a zdrojů vody
- oprava uložení 3 kusů zemních šoupat
- výměna dosluhujícího vodovodního potrubí za nové v délce 300 bm
V letošním roce budeme v nastaveném trendu pokračovat. Máme vybráno několik míst, kde
chceme zkontrolovat, případně vyměnit, potrubí. Budeme pokračovat ve výměnách a doplnění
zemních šoupat. Provedeme montáž vodoměrů na všechny zdroje obecní vody.
Zmodernizujeme vodovodní uzel v Křižních cestách atd. Kromě toho v těchto dnech dochází
k dokončení výměny posledních několika vodoměrů na odběrných místech.
Převážnou většinu plánovaných oprav, údržby a výměn si zajišťujeme svépomocí obecní
technikou k těmto účelům zakoupenou a obecními pracovníky.
Tím, že se nám tyto práce daří realizovat převážně ve své režii šetříme obci nemalé finanční
prostředky a sledujeme tím jediné. Abychom měli spolehlivou distribuční soustavu vody,
abychom i nadále udrželi vodu v obecních rukou a abychom měli v pořádku vše podle Zákona
o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb.
Kromě toho se snažíme průběžně opravovat a vylepšovat i kanalizační síť, ale o tom někdy
jindy.
Letos v lednu se zadala k vypracování nová Územní studie RD - Chaloupky, do jejíhož
zadání byly zapracovány veškeré dříve neznámé požadavky především na nakládání se
srážkovými vodami, které nám dělaly veliké starosti a kvůli kterým jsme minulý rok zakoupili
pozemek, jež nám pomůže s řešením. Po nové územní studii dojde k vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení, která bude řešit i nový kanalizační přivaděč do Chaloupek,
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nutný k modernizaci stávající splaškové kanalizace. Všechny, kteří mají ke koupi
zarezervovanou parcelu v této lokalitě, ubezpečuji, že děláme vše pro její brzkou realizaci.
V listopadu loňského roku jsem vás plný optimismu informoval o předání a převzetí budovy
Nákupního střediska původnímu vlastníku Jednotě Velké Meziříčí a o její následné jarní
rekonstrukci. Jednota si skutečně budovu fyzicky přebrala, ale do této doby nedošlo
k domluvenému vyrovnání s bývalým vlastníkem-provozovatelem. Jsou známy i nové další
skutečnosti, které nebyly minulý rok uvedeny a vyšly najevo až minulý měsíc. Proto oba
zainteresovaní i nadále pokračují v jednání. Do doby, než budeme znát výsledek jsem byl
ujištěn, že bude provoz obchodu dále zajišťovat Jednota Hlinsko. Smutným faktem pro nás
všechny je průtah v modernizaci, rozšíření a zkvalitnění nabídky obchodu v Herálci.
Zaměstnanci obce kromě zimní údržby provádí rekonstrukci obecní dílny sloužící k opravám
a údržbě obecní techniky, kterou v těchto dnech dokončují. Dále provádějí přípravné stavební
práce v suterénu „Špačkova domu“. V průběhu března budeme pokračovat v likvidaci škod po
větrné smršti v obecním lese.
Pěkný březen a hodně trpělivosti při řešení přibývajících každodenních kovidových starostí
přeje
Váš starosta

V těchto dnech očekáváme dodávku respirátorů FFP2 za výhodnou cenu.
Od středy 3. 3. 2021 by měly být k zakoupení na OÚ Herálec.
Po telefonické dohodě dodáme až k Vám domů.
Jakmile budou respirátory na OÚ, budeme Vás informovat místním
rozhlasem.
Obec Herálec přijímá objednávky na palivové dřevo z obecního lesa za cenu
575 Kč vč. DPH za 1 prostorový metr v délce 1 běžný metr,
včetně dopravy v Herálci.

Na stránkách obce Herálec naleznete pokyny pro majitele lesů od CHKO
Žďárské vrchy.

Zimní vývoz BIO odpadu bude ve čtvrtek 4. 3. 2021.
Herálecká knihovna je v provozu.
Žádáme čtenáře o dodržování bezpečnostních opatření.
Návštěvu si můžete rezervovat SMS na tel. čísle: 724 937 532.
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Čtení na pokračování: Život kluka z hájenky
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Pokračování příště……..
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Společenská kronika:
V měsíci březnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
1.3. Renata Kučerová, Český Herálec 111, 50 let
7.3. Libuše Pohorská, Český Herálec 404, 75 let
16.3. Marie Odvárková, Herálec 273, 91 let
18.3. Josef Zháňal, Český Herálec 84, 80 let
23.3. Jiří Myška, Český Herálec 10, 55 let
26.3. Petr Tůma, Český Herálec 154, 70 let
29.3. Josef Major, Český Herálec 99, 85 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydává: Obec Herálec, Český Herálec 80, 592 01; IČ: 00 294 306; vydáno: v Herálci 28. 2. 2021; četnost: 12 x
ročně; za redakční radu: Hana Štollová; příspěvky do Zpravodaje: do 25. dne v měsíci; reg. zn.: MK ČR E 11290;
cena: 12 Kč; www.obecheralec.cz
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