1

Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané,
udělala vám v poslední době nějaká událost, nebo zážitek, opravdovou radost? (je to podivná
otázka v nepřehledné a nejisté době, která nás obklopuje, ale o to více si musíme vážit pozitivních
okolností, které nám zvednou náladu) Mě ano. Je to informace Státního fondu dopravní
infrastruktury o schválení příspěvku na realizaci akce „Cyklostezka Herálec – Svratka“. Jak jsem
Vás průběžně o této investiční akci informoval v minulých zpravodajích, spolupracujeme
v podstatě od počátku tohoto záměru s vedením Města Svratky, která je na základě dohody a
smlouvy o spolupráci „hlavním“ administrátorem akce. Museli jsme se tak rozhodnout, protože
pravidla poskytovatele dotace nedovolují rozdělení administrace žádosti, ani ostatních následných
kroků. Výše dotace je 85% z celkových uznatelných nákladů, v řeči peněz tedy 20,2 mil. korun.
Minimální vlastní podíl obce bude cca 1,6 mil. korun. Zcela přesné částky budou známé až po
vysoutěžení dodavatele stavebních prací. Jedinou pihou na kráse tak zůstává zakázaný asfaltový
povrch cyklostezky, ale to je kompromis, na který jsme byli nuceni přistoupit, pokud jsme chtěli
cyklostezku zrealizovat.
Další pozitivní zprávou je dokončení Komplexních pozemkových úprav (Kopu) v katastrálním
území Český Herálec, které bude definitivně ukončené dne 02.08.2022 zapsáním nově
vypracovaného Geometrického plánu do katastru nemovitostí. Jsem rád, že se pozemková úprava
na Čechách obešla bez větších tahanic a sporů. Problémy se vyskytly pouze v několika málo
případech, a když si uvědomíme, že bylo celkem 233 účastníků (majitelů pozemků) je dokončená
úprava za čtyři roky opravdovým úspěchem. Snad bude obdobným způsobem probíhat i na
Moravském Herálci a Kocandě. Pro Vás, majitele pozemku, už žádné povinnosti vztažené ke Kopu
Český Herálec nevyplývají. Pro obec ano. Další zastupitelstvo obce by mělo vejít v jednání se
Státním pozemkovým úřadem, a mělo by zažádat o vyhotovení projektové dokumentace na Plán
společných zařízení (cest, remízků, tůněk apod.) v takovém rozsahu, který umožní jejich realizaci
podle předem vyjednaných finančních prostředků od státu na jejich realizaci. Výsledkem výstavby
nové cestní sítě obci přinese částečné odklonění dopravy zemědělských strojů, obhospodařujících
největší zemědělsky využívané pozemky, přes zastavěné území obce.
V minulosti jsem vás informoval o vývoji prací na nové lokalitě pro rodinné domy v Chaloupkách.
Společně s ní jsme zadali vypracování projektové dokumentace i na Splaškovou kanalizaci
stávající zástavby v Chaloupkách od domu č.p.395 po dům č.p.461. Na základě posouzení stavu a
umístění stávající kanalizace v této ulici, která se měla původně využít jako ,,Dešťová“, rada obce
rozhodla o rozšíření objednávky na dešťovou kanalizaci ve zmíněné ulici a dále o vypracování
projektové dokumentace na ,,Dešťovou kanalizaci také od DPS po levé straně směrem na
Svratku“, kde se do budoucna počítá s pokračováním chodníku.
Na základní škole pracovníci firmy Baraba s.r.o. z Brna vykopali ručně v hloubce 2,5m pod zemí
štolu dlouhou cca 7m, kde narazili na zborcené potrubí. To opravili a v druhém srpnovém týdnu
provede firma Envirox z Bystřice pod Pernštejnem sanaci kanalizace bezvýkopovou metodou pod
budovami školy v celkové délce cca 102 bm. Tato oprava v celkové zasmluvněné hodnotě
846 360 Kč bez DPH zajistí na další desetiletí bezproblémový provoz hlavních vedení kanalizace
ve škole. Jediné místo, které nejde opravit touto metodou, je úsek od šachty vzadu ve školním
dvoře pod pavilonem školní jídelny a kuchyně, v délce cca 15 bm. Tento úsek je lomený a po
aplikaci opravného rukávce by se do něho nevešel robotický vozík na vyřezání a zainjektování
odboček. Výhodou je, že je pavilon pod jídelnou a kuchyní podsklepený, a tudíž půjde oprava
provést klasickou metodou - výkopem. S touto opravou se počítá o prázdninách příštího roku.
Zaměstnanci obce provedli opravu fasády márnice. Opravili schody u kulturního domu, upravili
obrubníky a kanálové vpusti a připravili vytipované úseky obecních komunikací na Gregorově
konci na jejich opravu. Dále zrealizovali schody na stráňce pod kabinami, umyli kontejnery na
odpad a kromě běžné údržby připravovali obec na sraz rodáků.
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Doufám, že se sraz heráleckých rodáků povede, i když nejsou vyhlídky na počasí nejlepší, ale to
nevadí. V případě nepřízně počasí se páteční a sobotní program přesune do kulturního domu. Na
nedělním programu se nic nemění a odehraje se za každého počasí.
Pěkný zbytek prázdnin přeje
Váš starosta

Poplatky v roce 2022 – splatnost byla 31.5.2022
Žádáme všechny opozdilce, aby neprodleně poplatky uhradili.
Za popelnice a stočné za 1 osobu s trvalým pobytem – 1155 Kč,
za 1 rekreační chalupu – 1375 Kč, za psa 300 Kč.
Čú: 1623750339/0800 VS: číslo popisné
Po zaslání upomínky, budou vymáhány i upomínací náklady dle místní vyhlášky.

Obec Herálec upozorňuje všechny návštěvníky
lesa na přísný zákaz vstupu do oplocených kultur!!!
Upozornění pro návštěvníky hřbitova.
Přísný zákaz pohybu psů po hřbitově!!!
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 48/7-2022, konaného 20.07.2022 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: 11 (v 17:15 hod. přišel Ing. Lukáš Teplý, v 17:19 hod. přišel Pavel Teplý,
v 17:30 hod. přišel Ing. Bohumil Dostál)
Omluven: Zdeňka Gregorová, Ing. Kristýna Teplá, Ing. Petr Vrábel viz.„Prezenční listina“

1. Záznam jednání:
Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor
1.1. Jmenování zapisovatele: Bc. Marketa Pospíšilová
1.2. Jmenování ověřovatelů zápisu: Ing. Karel Štoll, Ing. Tomáš Odvárka
1.3. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání
zastupitelstva pořizován zvukový záznam.
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdrž: 0 (chybí Ing. B. Dostál, Ing. Lukáš Teplý, P. Teplý)

2. Schválení programu
Návrh doplněného programu jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 47/6-2022 ze dne 15.6.2022 a z jednání Rady
obce Herálec č. 44/6-2022 ze dne 29.6.2022.
4. Hospodaření obce
4.1. Daňová výtěžnost (daně po měsících + daně nápočtem)
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4.2. Rozpočtové opatření č. 5/2022
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny – Kraj Vysočina
5.2. Žádost č.j. 446/2022 o pronájem pozemku p.č. 464/11 v k.ú. Český Herálec
5.3. Žádost č.j. 457/2022 o prodej částí pozemků p.č. 1/17 a 34/6 v k.ú. Herálec na Moravě
5.4. Žádost č.j. 361/2022 o odkup pozemků p.č. 468, 556/53 a 556/58 v k.ú. Český Herálec
5.5. Žádost o povolení motoristické akce
5.6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na akci Charitativní motokrosové závody
24.9.2022
5.7. Smlouva č.: NM-001030064429/002-EMON s EG.D, a.s. – Český Herálec
5.8. Servisní smlouva Vodaservis s.r.o.
5.9. Vybavení KD
5.10. Dohoda o vytvoření uměleckého díla – kniha – Herálečtí výtvarníci, umělci z Vysočiny
5.11. Smlouva o podmínkách napojení a o spolupráci plyn. zař. – 38 PP
5.12. Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
č.9001996815 – (38 RD Chaloupky).
5.13. Žádost od MS Herálec pod Žákovou horou o příspěvek na akci ,,Rodáci 2022“
5.14. Smlouva p. J. S. r.2023
5.15. Smlouva s Knihovnou Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou
6. Diskuse
Závěr
2. ZO schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdrž: 0

3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 47/6-2022 ze dne 15.6.2022
a z jednání Rady obce Herálec č. 44/6-2022 ze dne 29.6.2022.
Zastupitelé vzali na vědomí.

4. Hospodaření obce
4.1. ZO vzalo na vědomí daňovou výtěžnost Obce Herálec do 30.6.2022.
4.2. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 dle návrhu.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
5.1. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny v rámci programu
Bezpečná silnice 2022 – Kraj Vysočina a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0
5.2. ZO schvaluje Žádost č.j. 446/2022 o pronájem pozemku p.č. 464/11 v k.ú. Český Herálec
o výměře 380 m2 na skladování palivového dřeva na dobu neurčitou za cenu 600 Kč/rok
s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemce O.G. Český Herálec 29 a pověřuje starostu jejím
podpisem. Dispozice s majetkem obce zveřejněna od 1.7.-19.7.2022.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0
5.3. ZO schvaluje Žádost č.j. 457/2022 o prodej částí pozemků p.č. 1/17 o výměře 62 m2
a 34/6 o výměře 27 m2 v k.ú. Herálec na Moravě za cenu 50 Kč/m2, kupující A.V.,
Herálec 216 a pověřuje starostu jejím podpisem. Dispozice s majetkem obce zveřejněna
od 1.7.-19.7.2022.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0
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5.4. ZO schvaluje na základě Žádost č.j. 361/2022 o pronájem pozemků p.č. 468, 556/53
a 556/58 v k.ú. Český Herálec, na dobu neurčitou za cenu 600Kč/rok s tříměsíční
výpovědní lhůtou, nájemce F.B., Herálec 373 a M.B., Český Herálec 410 a pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy. Dispozice s majetkem obce zveřejněna od 1.7.19.7.2022.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0
5.5. ZO schvaluje č.j. 514/2022 Žádost o povolení motoristické akce 24.9.2022. Pořadatel
Motosport Herálec – J.K. ml., Český Herálec 168 na motoristické závody za podmínky
schválení Správou CHKO.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0
5.6. ZO schvaluje č.j. 515/2022 Žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 15 tis. Kč na akci
Charitativní motokrosové závody 24.9.2022, pořadatel: Motosport Herálec – J. K. ml.,
Český Herálec 168.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0
5.7. ZO schvaluje Smlouva č.: NM-001030064429/002-EMON s EG.D, a.s. – o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene ,,Český Herálec příp. NN parc. 244“ p. F a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0
5.8. ZO schvaluje Servisní smlouva Vodaservis s.r.o. – zajištění pravidelných servisních
prohlídek dodaného a nainstalovaného zařízení dodavatelem.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0
5.9. ZO schvaluje dovybavení KD dle žádosti správce KD.
Hlasování: Pro: 0 proti: 11, zdrž: 0
Návrh nebyl schválen.
5.10. ZO schvaluje Dohodu o vytvoření uměleckého díla s PHDr. LT – Kniha–Herálečtí
výtvarníci, umělci z Vysočiny. Celková výše honoráře činí 140.000 Kč.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0
5.11. ZO schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 1000018325/2022/4000245671
s nájemcem GasNet, s.r.o. ,,ROZ, Herálec, Obytná zóna RD ,,Chaloupky“, STL plynovod
+ 38 PP“. Realizace od r. 2023 do 2024.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0
5.12. ZO schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č.9001996815 – (38 RD Chaloupky). Záloha a doplatek za rezervovaný příkon
299.250 Kč + 299.250 Kč.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0
5.13. ZO schvaluje Žádost od MS Herálec pod Žákovou horou o příspěvek na akci ,,Rodáci
2022“ ve výši 8000 Kč.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0
5.14. ZO schvaluje smlouvu na r.2023 s p. J.S. na pronájem veřejné plochy v parku za OÚ a
před nákupním střediskem na dobu 10 dní za cenu 20000 Kč.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0
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5.15. ZO schvaluje smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb s Knihovnou
Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou na dobu neurčitou.
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec bude ve středu 7. 9. 2022
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.
Na OÚ Herálec jsou v prodeji nové reklamní předměty:
Knihy: Herálec 2016 - 400 Kč
Herálec – Legie a vznik Československa - 100 Kč
Herálec 2022 - Herálečtí výtvarníci, umělci z Vysočiny - 460 Kč

Svíčka 70 Kč

Látková taška 60 Kč

Klíčenka 50 Kč

Hrnek 110 Kč

Svíčka 70 Kč

Hrnek 80 Kč

Svíčky jsou v různých barevných provedeních, s motivy kostel a most.
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SDH Herálec
Oslavy 140 let od založení SDH ve Sněžném.
V sobotu 16.července 2022 se náš sbor
zúčastnil oslav u příležitosti 140 let od založení
SDH ve Sněžném. Po oficiálních zdravicích
starosty SDH Sněžné DiS. Pavla Dvořáčka,

místostarosty Městyse Sněžné Akad. arch.
Petra Lechnera, starosty OSH Luboše
Zemana a vedoucího ÚOROO Pavla Říhy
proběhlo slavnostní žehnání praporu a
techniky sboru. V následném programu náš
sbor předvedl ukázku správného hašení
požáru jedlých olejů v domácnosti a přítomné
děti potěšil výrobou lehké pěny.
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Sport
Muži zahájili přípravu v polovině července, a to rovnou turnajem 4 mužstev ve Svratouchu.
V semifinálovém střetnutí nás čekal pořádající tým. Na výborně připraveném hřišti jsme
v sobotním odpoledni počítali absence v sestavě, chyběli Holeš, Zobač, Štěrba, Žejdlík, Kovář,
Okurka, Slováček a Ptaszek. Naopak k dispozici již byla nová akvizice na kraj obrany – Jaroslav
Bříza. Posila do brány David Kubica naopak víkendová střetnutí vynechal.
Za teplého počasí jsme si v úvodních minutách po delší době spíše osahávali balon a dlouho se
nemohli dostat do větší příležitosti. Územní převaha nám nebyla nic platná a jak je u nás zvykem,
inkasovali jsme z ničeho. Dlouhý nákop skoro od vlastního vápna si našel nikým nehlídaný
Obrovský a hlavičkou poslal svůj tým do vedení. Na inkasovanou branku jsme zareagovali rychle
a Zlesák dvěma zásahy otočil skóre. Po výměně stran se po krásné kombinaci prosadil Skála, který
přidal další zásah i střelou za hranicí vápna a rázem to bylo 5:1. Domácí naprosto odpadli fyzicky
a také herní kvalita byla na naší straně. Zahodit se nám podařilo ještě pár dalších příležitostí, trefu
do černého naopak zapsal Uchytil a dorážkou i jeden z bratrů Matouškových. Po vítězství 7:1 jsme
se tak mohli těšit na nedělní finále.
V tom nás čekala Skuteč, která suverénně proplula minulým ročníkem a opanovala B-třídu. Mladý
a běhavý tým nás na startu utkání větral, museli jsme zapnout na o level vyšší tempo, než tomu
bylo v sobotu. K zápasu již nastoupil Kovář se Žejdlíkem, který však řešit závažnější situaci u
vlastní branky nemusel. Po vyrovnání herního obrazu jsme si začali vytvářet příležitosti, po půl
hodině hry jsme si vytvořili trvalý tlak a šance střídala šanci, v té největší Boháčovi vykopl
gólovou hlavičku Zlesák, dvakrát zvonila branková konstrukce, Skuteč držel fantastickými
zákroky gólman. A tak opět udeřilo na druhé straně, jednoduchou akci po křížném nákopu
nekompromisně zakončil hostující útočník a do šaten jsme šli s jednogólovým mankem. I ve druhé
půli jsme pokračovali v dobrém výkonu, Skuteč hrozila z brejků. Zaslouženého vyrovnání jsme se
dočkali po přímém kopu Boháče, který dorazil do brány Veselský. Na hřišti jsme byli důraznější
a hladovější po vítězství, k prvnímu místu jsme ale měli dál po nešťastném vlastním gólu, kdy se
hlavička odrazila od ramena jednoho z obránců za Žejdlíka. Proti mladíkům jsme fyzicky
neodpadli a hnali se za vyrovnáním. Toho jsme docílili po vystižení malé domů Boháčem a
šikovnému přehození gólmana. Poté se již nikdo prosadit nedokázal, a tak nás čekal po roce opět
penaltový rozstřel. Hned první soupeřův pokus skončil s Žejdlíkovým přispěním na tyči, Boháč se
nemýlil, získali jsme psychickou výhodu. Ve druhé sérii proměnili oba exekutoři, za naše barvy
Kadlec, na třetí si opět počkal Žejdlík, ale i Hamák vysoko přestřelil. Ve čtvrté si vychutnal
Odstrčila Žejdlík, který vystihl pokus o dloubák, razítko na vítězství v rozstřelu dal Uchytil. Na
třetí pokus se nám tak podařilo tento turnaj vyhrát, navíc jsme si domů odvezli i ocenění pro
nejlepšího hráče turnaje, kterým se stal zaslouženě Milan Boháč.
Generálkou na podzimní část pro nás byl zápas s velice silnou juniorkou Vrchoviny, utkání se
odehrálo po uzávěrce tohoto vydání. V novém ročníku se utkáme hned s několika novými týmy.
Do vyšších pater postoupily Rapotice a Dukovany, sestoupila Radešínská Svratka. Do druhé
skupiny se přihlásil Kostelec, soutěž odhlásila mužstva Moravce a Počítek. Nováčky tak jsou
Bedřichov, FŠ Třebíč, Nedvědice, Velká Bíteš B, HFK Třebíč a Velký Beranov. Právě
s Bedřichovem se utkáme v prvním kole a půjde o ostrý start proti jednomu z aspirantů na postup
do elitní krajské soutěže, rozpis zápasů přikládáme. I letos si budou moci zájemci zakoupit
permanentní vstupenku, a to za 330 Kč. K prodeji budou při úvodním zápase během vybírání
vstupného.
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Společenská kronika
V měsíci srpnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
5.8. Růžena Paseková, Český Herálec č.p. 122, 80 let
21.8. Bohuslav Bureš, Herálec č.p. 373, 90 let
21.8. Alena Gregorová, Kocanda č.p.311, 60 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Inzerce
Obec Herálec hledá případné zájemce o členy volební komise pro Volby do zastupitelstva obce
Herálec konané dne 23. a 24. 9. 2022 - volební okrsek Herálec. Zájemci, prosím hlaste se na OÚ.
(Podmínka: v den voleb dovršení 18 let, člen volební komise nesmí být kandidátem žádné volební
strany v Herálci).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Za obsah inzerátu zodpovídá inzerent.
Vydává: Obec Herálec, Český Herálec 80, 592 01; IČ: 00 294 306; vydáno: v Herálci 29. 7. 2022; 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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