1

Usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 33/5-2021, konaného 12.05.2021 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti v budově bývalé České školy
Zahájení: 17:00 hod.
Místo konání: Obecní úřad v Herálci – budova bývalé České školy č.p. 98
Celkový počet čl. ZO: 14
(Ing. Bohumil Dostál od 17:30 hod., Ing. Petr Vrábel od 17:45 hod). Omluveni: Bc. David Gregor
viz.„Prezenční listina“

1. Záznam jednání:
Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
1.1. Jmenování zapisovatele: Marketa Pospíšilová
1.2. Jmenování ověřovatelů zápisu: Ing. Karel Štoll a Pavel Teplý
1.3. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro:12, proti:0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál, Ing. P. Vrábel)

2. Schválení doplněného programu
Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Informace z jednání Rady obce Herálec č. 29/4-2021 ze dne 29.4.2021 a Zastupitelstva obce
Herálec č. 32/4-2021 ze 14.4.2021
4. Hospodaření obce
4.1. Hospodaření obce Herálec k 30.4.2021 (daně po měsících + daně nápočtem)
4.2. Rozpočtové opatření č. 4/2021
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Kupní smlouva- Českomoravský beton, a.s.
5.2. Žádost č.j. 33/2021 o poskytnutí dotace od obce na opravu střešní krytiny farního kostela
5.3. Darovací smlouva s Krajem Vysočina
5.4. Pojistná smlouva autopojištění – Ford Tranzit
5.5. Žádost č.j. 387/2021 o prodloužení nájemní smlouvy
5.6. Žádost č.j. 396/2021 o prodloužení nájemní smlouvy
5.7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – AVE CZ
5.8. Dodatek č. 5 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu
5.9. Stížnost č.j. 328/2021 na rušení nočního klidu
5.10.1. Žádost č.j. 417/2021 o příspěvek – Diakonie – středisko v Myslibořicích
5.10.2. Žádost č.j. 417/2021 o příspěvek – Domácí hospic Vysočina Nové Město na Moravě
5.11. Výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci (PD) pro akci „Odbahnění a
rekonstrukce objektů rybníka Haťák v k.ú. na Moravě“
5.12. Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci (PD) pro akci „Odbahnění a rekonstrukce
objektů rybníka Haťák v k.ú. na Moravě“
5.13. Smlouva o budoucí směnné smlouvě – Anita Moravia, s.r.o.
5.14. Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek – Město Žďár nad Sázavou
5.15. Návrh smlouvy o dílo – DOSIP Servis, s.r.o.
5.16. Smlouva č.: 75410019 s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p.o. Jihlava
5.17. Žádost o opravu obecní komunikace k domu čp. 263
5.18. Žádost na opravu obecní komunikace B. B. L.
5.19. Žádost o prodej částí pozemku p.č. 445, 556/60 a p.č. 556/65, 556/63 v k.ú. Český
1.
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6.

7.

Herálec, žadatel I.K.
5.20.1. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 230/1 v k.ú. Český Herálec
5.20.2. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 556/1 v k.ú. Český Herálec
5.21. Žádost o dlouhodobý pronájem částí pozemku p.č. 485/9 v k.ú. Č. Herálec, cca 15 m2
5.22. Smlouva o dílo s fi. Blesk s.r.o – Úklid OÚ
Informace starosty
6.1. O reklamaci
6.2. O stavbě garáží v parku za OÚ
6.3. Věcná břemena
6.4. Poplatky za svatby
6.5. Pouť
Diskuse
Závěr

2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro:12, proti:0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál, Ing. P. Vrábel)

3. Informace z jednání Rady obce Herálec č. 29/4-2021 ze dne 29.4.2021
a Zastupitelstva obce Herálec č. 32/4-2021 ze 14. 4.2021
Zastupitelé vzali na vědomí.

4. Hospodaření obce
4.1. ZO vzalo na vědomí Hospodaření obce Herálec k 30.4.2021 – daně po měsících a daně
nápočtem.
4.2. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021 dle návrhu.
Hlasování: Pro:12, proti:0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál, Ing. P. Vrábel)

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje Kupní smlouvu s firmou Českomoravský beton, a.s. IČ: 49551272 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro:12, proti:0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál, Ing. P. Vrábel)
5.2. ZO bere na vědomí žádost č.j. 33/2021 Římskokatolické farnosti Herálec o poskytnutí dotace
na opravu střešní krytiny farního kostela ve výši 200 tis. Kč s ohledem na výsledek jednání
mezi Státní památkovou péčí a Římskokatolickou farností Herálec.
5.3. ZO schvaluje Darovací smlouvu s Krajem Vysočina dle ,,Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti kraje na obce a na podporu obcí při
zabezpečování vzdělávání“ ve výši 41.171 Kč.
Hlasování: Pro:12, proti:0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál, Ing. P. Vrábel)
5.4. ZO schvaluje Pojistnou smlouvu autopojištění na Ford Tranzit s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou za cenu ve výši 13.195,-- Kč/rok.
Hlasování: Pro:12, proti:0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál, Ing. P. Vrábel)
5.5. ZO schvaluje žádost č.j. 387/2021 p. V. F., Č. Herálec č.p. 149 o prodloužení nájemní smlouvy
o 1 rok, tj. do 31.7.2022, pokud bude splněna podmínka nedosažení průměrné mzdy
doložením příjmů, a pověřuje starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0 (chybí: Ing. P. Vrábel)
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5.6. ZO schvaluje žádost č.j. 396/2021 p. M. H., Č. Herálec č.p.149 o prodloužení nájemní
smlouvy o 1 rok, tj. do 31.5.2022, pokud bude splněna podmínka nedosažení průměrné mzdy
doložením příjmů, a pověřuje starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0 (chybí: Ing. P. Vrábel)
5.7. ZO schvaluje Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo o obstarání záležitostí ze dne 17.10.2003 –
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0 (chybí: Ing. P. Vrábel)
5.8. ZO schvaluje Dodatek č. 5 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem dodatku kupní smlouvy.
Hlasování: Pro:13, proti:0, zdrž: 0 (chybí: Ing. P. Vrábel)
5.9. ZO bere na vědomí Stížnost č.j. 328/2021 na rušení nočního klidu, která byla předána
Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, právnímu oddělení k vyřízení.
5.10.1. ZO schvaluje žádost č.j. 417/2021 o příspěvek– Diakonie – středisko Myslibořice
a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování : Pro: 4, proti: 6, zdrž: 3
Žádost nebyla schválena.
5.10.2. ZO schvaluje žádost č.j. 426/2021 o příspěvek ve výši 5.000 Kč – Domácí hospic
Vysočina, Nové Město na Moravě, IČ: 70803978 a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
Hlasování : Pro:14, proti: 0, zdrž: 0
5.11. ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro akci
,,Odbahnění a rekonstrukce objektů rybníka Haťák v k.ú. Herálec na Moravě“ výběr fi. Ing.
Luděk Halaš, Brno, IČ. 60365943, v celkové výši 240 tis. Kč bez DPH.
5.12. ZO schvaluje Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci pro akci ,,Odbahnění
a rekonstrukce objektů rybníka Haťák v k.ú. Herálec na Moravě“s fi. Ing. Luděk Halaš, Brno,
IČ. 60365943, v celkové výši 240 tis. Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím, podpisem.
Hlasování : Pro:14, proti: 0, zdrž: 0
5.13. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí směnné smlouvě s firmou Anita Moravia, s.r.o. IČ:
25329740 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování : Pro:14, proti: 0, zdrž: 0
5.14. ZO schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejných zakázek s Městem Žďár nad
Sázavou a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování : Pro:14, proti: 0, zdrž: 0
5.15. ZO schvaluje Smlouvu o dílo dle návrhu s fi. DOSIP Servis s.r.o. na dodávku a montáž 1 ks
odrazového zrcadla za cenu ve výši 37.068,-- Kč bez DPH.
Hlasování : Pro:14, proti: 0, zdrž: 0
5.16. ZO schvaluje Smlouvu (s přílohou č.1) č.: 75410019 s Krajskou správou a údržbou silnic
Vysočiny, p.o. Jihlava na dílo ,,Protlak pod komunikací II/350 pro chráničku na vodovod
DN150 (200). Poplatek za užívání 1210 Kč vč. DPH.
Hlasování : Pro:14, proti: 0, zdrž: 0
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5.17. ZO bere na vědomí žádost o opravu obecní komunikace k domu č.p. 263 (žadatel MT, Praha
8 – Kobylisy. Vyřídí starosta.
5.18. ZO bere na vědomí žádost na opravu obecní komunikace BBL. Vyřídí starosta.
5.19. ZO schvaluje záměr prodeje částí pozemku p.č. 445, 556/60 a p.č. 556/65, 556/63 v k.ú.
Český Herálec, žadatel IK, Č. Herálec 603. Starosta osloví p. K, aby si nechal zpracovat GP,
po zpracování bude zveřejněn záměr prodeje na ÚD obce Herálec a po zveřejnění bude
předloženo znovu ZO ke schválení.
Hlasování : Pro:8, proti: 2, zdrž: 4
5.20.1. ZO zamítá žádost p. ZG o odkoupení pozemku p.č. 230/1 v k.ú. Český Herálec o výměře
619 m2.
Hlasování : Pro:14, proti: 0, zdrž: 0
5.20.2. ZO zamítá žádost p. ZG o odkoupení pozemku p.č. 556/1 v k.ú. Český Herálec o výměře
847 m2.
Hlasování : Pro:14, proti: 0, zdrž: 0
5.21. ZO schvaluje záměr pronájmu dle žádosti o dlouhodobý pronájem částí pozemku p.č. 485/9
v k.ú. Český Herálec, cca 15 m2, žadatel MD, Č. Herálec 535. Starosta zveřejní záměr
pronájmu na ÚD obce Herálec a po zveřejnění předloží nájemní smlouvu ZO ke schválení.
Hlasování : Pro:8, proti: 0, zdrž:6
5.22. ZO schvaluje Smlouvu o dílo s fi. Blesk s.r.o, IČ: 46992405 na úklid OÚ za cenu
2850 Kč/měsíc + DPH.
Hlasování : Pro:12, proti: 0, zdrž: 2

6. Informace starosty
6.1. ZO bere na vědomí informace starosty o reklamaci Bauset.
6.2. ZO bere na vědomí informace starosty o stavbě garáží v parku za OÚ.
6.3. ZO bere na vědomí informace starosty – vysvětlení věcných břemen na pozemcích
p.č.32/1 a 580/1 v k.ú. Herálec na Moravě.
6.4. ZO bere na vědomí informace starosty o informaci MV ohledně vybírání poplatků za
svatby.
6.5. ZO pověřuje RO k podpisu smlouvy o pronájmu pro pouťové atrakce.
Hlasování : Pro:14, proti: 0, zdrž: 0

7.

Diskuse
7.2.1 ZO schvaluje posunutí termínu Heráleckých rodáků na rok 2022.
Hlasování : Pro:14, proti: 0, zdrž: 0

8. Závěr
Starosta Zdeněk Gregor ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30 hodin.
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Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 9. 6. 2021
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.

Svoz odpadu
Komunální odpad - každý sudý čtvrtek
Bioodpad - každý čtvrtek
Dne 31. 5. 2021 uplynula splatnost poplatku za komunální odpad a stočné.

Žádáme dlužníky, aby co nejrychleji zaplatili,
jinak jim bude pozastaven vývoz popelnic.

Vyhláška o regulaci hlučných činností
Žádáme občany, aby dodržovali Obecně závaznou vyhlášku č.2-2016 o regulaci hlučných činností
v obci Herálec. ,,Každý je povinen zdržet se o nedělích veškerých činností spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a
křovinořezů apod.“

Zprávy z obecní knihovny
Vážení občané,
obecní knihovna je pro Vás opět otevřena každou středu od 14:00 do 17:00 hod (nutno dodržovat
stávající hygienické podmínky).
Aktuálně v naší nabídce naleznete více než 300 knih od českých i zahraničních autorů, které nám
zapůjčila knihovna M. J. Sychry ze Žďáru nad Sázavou. Máte rádi beletrii, historické romány,
dobrodružné příběhy, detektivky, nebo romány pro ženy? Z naší pestré nabídky si vybere opravdu
každý. A nezapomínáme ani na děti a mládež. Pro ty nejmenší zde máme navíc vybudován i menší
čtenářský koutek, ve kterém se mohou pomalu seznamovat se svými prvními knihami.
Přijďte si vybrat, těšíme se na Vaši návštěvu.
Iva Tlustá - knihovnice

Slovo starosty
Dobrý den vážení spoluobčané,
ani v květnu jsme se neohřáli a mnozí z nás musí i v těchto dnech ještě přitápět. V minulém úvodníku
jsem chladné počasí ještě vítal, ale čeho je moc, toho je příliš. Doufám, že se v příštích dnech a týdnech
příroda umoudří a konečně se ohřejeme. Svatá Anna se blíží mílovými kroky. Je příjemné vidět, jak se
svět pomalu probouzí z protikovidových opatření. Velikou radost mi dělá opět plná škola dětí.
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V minulém týdnu došlo k vandalismu na obecním majetku. Dva mladiství si svoji energii vybíjeli
na fasádě kulturního domu, na níž patlali jídlo, které dostali v ZŠ, v rámci programu mléko a ovoce
do škol. Byli přistiženi, po informování rodičů byla škoda pachately napravena a bylo jim domluveno.
Doufám, že si to budou pamatovat.
V kulturním domě se rozjela výměna parket naplno. Pracovníci obce provedli montáž nového
vodovodního potrubí pod podlahou přísálí, které v případě potřeby nahradí stávající, vykazující
opotřebení.
Zažádali jsme na Ministerstvu financí o dotaci na Lékařský dům s byty v budově č.p.91. Jsem v jádru
optimista, ale poslední informace od poskytovatele nám nedávají velikou naději na její získání.
Je desetkrát větší poptávka od žadatelů o dotace, než má v tomto programu poskytovatel alokovaných
finančních prostředků. Tož uvidíme. Dále jsme provedli výběrové řízení na dodavatele prací.
Do soutěže se přihlásilo celkem 9 firem. V těchto dnech provádíme vyhodnocení.
Množí se dotazy, kdy už konečně něco uděláme s prostorem za Nákupním střediskem. Tento prostor
vnímám jako velikou bolest a ujišťuji vás, že my nespíme. Za dva a půl roku jsme podali už třetí žádost
o dotaci na jeho rekonstrukci. Podvakrát jsme u poskytovatele, jímž je Státní fond životního prostředí,
neuspěli s drobnými nesrovnalostmi ve vypracovaném projektu. V třetí žádosti jsme si jistí správností
dokumentace, ale SFŽP si dává na čas s vyhodnocením žádostí a nám nezbývá než čekat, jak
dopadneme.
Na vestavbě Základní školy pracuje firma pana Žáčka na dokončení celého obvodového pláště,
tj. střech, oplechování a fasád. Podařilo se nám konečně rozdělit položkový rozpočet a v červnu
budeme soutěžit dodavatele dokončení jednotlivých řemesel.
Do finále se dostala realizace půdní vestavby v kabinách. Vznikl tam krásný prostor. Projekt byl
podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj, od kterého jsme získali téměř 900 tis. Kč v dotačním titulu
„Vybudování prostor pro komunitní a spolkovou činnost“. Děkuji především panu místostarostovi
Ing. L. Teplému za významnou pomoc od přípravy, přes získání dotace, až po dohled nad dokončením
realizace akce.
Na květnovém zastupitelstvu obce jsme schválili, kromě jiného, Smlouvu o centralizovaném zadávání
veřejných zakázek s městem Žďár, okolními vesnicemi a dalšími odběrateli energií. Účelem této
smlouvy je spojení více subjektů a tak získání lepší pozice pro výhodnější nákup elektřiny a plynu.
Zaměstnanci obce provádí údržbu zeleně a úklid obce. Dále jsme vyrobili cedule a provedli označení
Atletického oválu (zde prosím rodiče o dohled nad svými ratolestmi, aby používaly ovál dle pokynů,
zejména aby po tartanovém povrchu nejezdili na kolech) a vodního zdroje v Teplém lesíku, aby bylo
eliminováno nebezpečí kontaminace vody ze strany Agra Měřín. Dále zaměstnanci provádí neúnavně
těžbu jednotlivých napadených stromů v obecním lese. Toto dřevo se jednak rozváží zájemcům
o palivo, ale daří se nám z něho vyselektovat i kulatinu, kterou prodáváme dále ke zpracování.
Na závěr mi dovolte malý povzdech. Mrzí mě, že se naše obec za mého působení ve funkci starosty
dostala do situace, kdy u nás není v provozu jediná plně funkční hospoda. Tím jsme při velikosti naší
obce opravdovým unikátem a pro mě osobně je to ostuda. Z minulých zpravodajů víte, že jsme i za
tímto účelem zakoupili Špačkův dům u Valenova mostu, ve kterém počítáme s prostorem pro „obecní
kavárno-hospodu“. Připomínám, že na tento objekt máme zpracovanou architektonickou studii, kterou
na základě výběrového řízení dále zpracovává do projektové dokumentace pro stavební povolení
a provádění stavby pan projektant Sádovský. Do doby, než si v těchto prostorech poprvé připijeme na
zdraví, ale v řece Svratce uplyne ještě hodně vody. Úplně ale nečekáme a pracovníci obce v zimním
období, i teď když prší, provádí bourací a přípravné práce, především v suterénu.
Chci skončit tento úvodník, alespoň trochu optimisticky, proto děkuji zástupcům Sokola a Hasičů
za příslib otevření výčepů v parku a na hřišti. Díky, že nás nenecháte ve štychu.
Přeji vám pěkný červen.
Váš starosta
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Čtení na pokračování: Život kluka z hájenky

Konec čtení na pokračování.
8

Křesťanské okénko
Chtěl bych touto cestou poděkovat manželům Haně a Jiřímu Štollovým za skvělou organizaci a
realizaci Bohulibého nápadu - pomoci těm nejchudším sbírkou potravin v naší obci.
Vydatně nám pomohla také Zdenča Gregorová i Kristýnka Dopitová. Největší zásluhu však mají
všichni dárci, kteří se srdcem na dlani přinášeli potraviny. Tak i já se připojuji k poděkování všem
DÁRCŮM, bez Vás by to všechno ztratilo smysl.
Velké poděkování patří také Miladě Laštovicové za organizaci sbírky ošacení. Ještě jednou díky
všem, kteří se o toto všechno postarali.
Na www.obecheralec je zveřejněna Výroční zpráva 2020 - Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Za MO KDU-ČSL Herálec Pavel Teplý

Sport
FOTBAL - MUŽI
Soutěžní ročník 2020/2021 bohužel dopadl stejně jako ten loňský - z důvodu epidemiologické situace
byly 4. května všechny amatérské soutěže předčasně ukončeny. Ani letos tak nepoznají své vítěze
a postupující, stejně tak se nebude sestupovat.
V uplynulém ročníku jsme tedy stihli odehrát pouze 9 utkání, ve kterých jsme si připsali 4 vítězství,
stejné množství porážek a 1 remízu. Ve čtrnáctičlenné tabulce jsme obsadili deváté místo, přičemž
jsme měli odehráno o jedno utkání méně než většina týmů v tabulce. Zejména v první půli podzimu
jsme se prezentovali sympatickými výkony, podařilo se nám začlenit nové hráče, ve druhé půli jsme
doplatili na početnou marodku.
Po dlouhém půstu jsme se v rámci rozvolňování začali scházet na hřišti a zatím můžeme být
s docházkou hráčů spokojeni. Přivítali jsme staronové tváře i nováčky, o jejichž působení v našem
dresu se bude teprve jednat. Jakmile to bude možné, rádi bychom sehráli přátelská utkání, o kterých
Vás budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí a místního rozhlasu.
Za TJ Sokol
Lucie Peňázová

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.
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Společenská kronika:
V měsíci červnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
2.6. Marie Zástěrová, Herálec 468, 81 let
9.6. Bohumil Dítě, Kocanda 321, 86 let
10.6. Vlasta Vodičková, Český Herálec 20, 86 let
10.6. Miloš Kavalír, Český Herálec 178, 50 let
12.6. Růžena Gregorová, Český Herálec 152, 88 let
12.6. Jarmila Fialová, Český Herálec 18, 82 let
12.6. Jiří Kuzma, Český Herálec 172, 50 let
22.6. Jan Černý, Český Herálec 420, 75 let
24.6. Pavel Janeček, Herálec 281, 83 let
25.6. Marta Cajsková, Český Herálec 154, 89 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodám kávovar málo používaný
Cena: 1000 Kč
Tel.: 732377945

Chalupaření to nás baví - koupíme dům/chalupu. Nabídněte, volejte, piště 704 923 775
Koupíme statek s pozemky - pro koně. Tel. 732344841
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