Obec Heřmánkovice
549 84 Heřmánkovice 215
Tel.: 491 523 772
E-mail: obec@hermankovice.cz

Zápis
z 33. jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 8. listopadu 2021
v budově obecního úřadu Heřmánkovice
Přítomní zastupitelé: Flídr Petr, Králová Jana, Kubásek Petr, Veronika Papežová, Jiří Staněk
Omluven:
Hosté:
Program jednání:

9.
10.
11.
12.
13.

Určení ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Doplnění, schválení programu
Zprávy z kontrol kontrolního a finančního výboru
Předání příkazů k inventarizaci majetku obce za r. 2021
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Návrh rozpočtu Mateřské školy Heřmánkovice na r. 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Heřmánkovice na
r. 2023-2024
Návrh rozpočtu obce Heřmánkovice na r. 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Heřmánkovice na r. 2023-2024
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Aktualizace Směrnice o poskytování cestovních náhrad č. 1/2021
Různé

1.

Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: Jiří Staněk a Petr Flídr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Návrh na usnesení: ZO schvaluje navržené zastupitele jako ověřovatele zápisu
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 33/1 bylo přijato.

2.

Kontrola usnesení z 32. jednání ZO dne 11. října 2021
SPLNĚNO

3.

Schválení, doplnění programu jednání
K předloženému programu jednání nebyly žádné připomínky, nebyl doplněn o žádný
bod.
Návrh na usnesení: ZO souhlasí s předloženým programem.
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 33/3 bylo přijato.

4.

Zprávy z kontrol kontrolního a finančního výboru
Kontroly proběhly v pořádku a nebyly zjištěny žádné závady.

5.

Předání příkazů k inventarizaci majetku obce za r. 2021
Starostka obce předala členům zastupitelstva příkazy k provedení inventarizace majetku
obce. Výsledky předloží inventarizační komise zastupitelstvu obce na únorovém
jednání zastupitelstva obce.

6.

Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
Paní starostka předložila ZO výdaje za svoz odpadu, které obec musí uhradit. Vzhledem
k neustále se zvyšující konečné ceně za svoz se ZO rozhodlo, že navýší výběr poplatků
za svoz komunálního odpadu z nynějších 500,- /osoba/ rekreační objekt na 750,- /osoba/
rekreační objekt. V potaz bylo bráno i to, že se od roku 2012 tato částka nenavyšovala.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a navýšení poplatku za svoz
komunálního odpadu na 750,- /osoba/ rekreační objekt.
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 33/6 bylo přijato.

7.

Návrh rozpočtu Mateřské školy Heřmánkovice na r. 2022
ZO byl předložen návrh rozpočtu Mateřské školy Heřmánkovice na rok 2022. Vychází
z rozpočtu Mateřské školy na r. 2021 Je navržen jako vyrovnaný.
Příjmy: 253.000,-Kč, výdaje 253.000,-Kč
Do příštího jednání ZO bude návrh rozpočtu uveřejněn na úřední desce. Případné
návrhy na úpravu rozpočtu budou zohledněny a schvalovány na příštím jednání ZO dne
16. prosince 2021.
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu Mateřské školy Heřmánkovice na r. 2022

8.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Heřmánkovice na
r. 2023-2024
ZO byl předložen návrh střednědobého výhledu Mateřské školy Heřmánkovice obce na
roky 2023-2024. Do příštího jednání ZO bude návrh střednědobého výhledu uveřejněn
na úřední desce obce. Případné návrhy na úpravu střednědobého výhledu budou
zohledněny a schvalovány na příštím jednání ZO dne 16. prosince 2021.
ZO bere na vědomí střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Heřmánkovice na
r. 2022

9.

Návrh rozpočtu obce Heřmánkovice na r. 2022
ZO byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2022. Je navržen jako vyrovnaný.
Do příštího jednání ZO bude návrh rozpočtu uveřejněn na úřední desce. Případné
návrhy na úpravu rozpočtu budou zohledněny a schvalovány na příštím jednání ZO dne
16. prosince 2021.
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce Heřmánkovice na r. 2022

10.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Heřmánkovice na r. 2023-2024
ZO byl předložen návrh střednědobého výhledu obce na roky 2022-2024. Do příštího
jednání ZO bude návrh střednědobého výhledu obce uveřejněn na úřední desce obce.
Případné návrhy na úpravu střednědobého výhledu budou zohledněny a schvalovány na
příštím jednání ZO dne 16. prosince 2021.
ZO bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Heřmánkovice na
r. 2022

11.

Rozpočtové opatření č. 7/2021
ZO bylo předloženo rozpočtové opatření č. 7/2021. Navýšení příjmů je rozpuštěno do
potřebných výdajů.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 33/11 bylo přijato

12.

Aktualizace Směrnice o poskytování cestovních náhrad č. 1/2021
ZO byla předložena aktualizace Směrnice o poskytování cestovních náhrad. V důsledku
zdražování pohonných hmot musela být tato směrnice aktualizována dle vyhlášky č.
375/2021 Sb.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje aktualizaci Směrnice o poskytování cestovních
náhrad č. 1/2021
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 33/12 bylo přijato

Souhrnné usnesení z 33. jednání zastupitelstva obce Heřmánkovice,

které se konalo dne 8. listopadu 2021.

Místo konání: obecní úřad Heřmánkovice
Čas konání: od 17:00 do 18:00 hodin
Přítomní zastupitelé: Flídr Petr, Králová Jana, Kubásek Petr, Veronika Papežová, Jiří Staněk
Omluven:
Hosté:
ZO schvaluje:
33/1

Ověřovatele zápisu

33/3

Předložený program jednání

33/6

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství a navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu na 750,- /osoba/
rekreační objekt.

33/11

rozpočtové opatření č. 7/2021

33/12

aktualizaci Směrnice o poskytování cestovních náhrad č. 1/2021

Zapsala:

Veronika Papežová

starostka obce: Jana Králová

Ověřovatelé zápisu: Jiří Staněk
Petr Flídr
Zápis na úřední desce zveřejněn:

sejmut dne:

Příští jednání zastupitelstva obce se koná dne 16. prosince v 17:00 v restauraci Vyhlídka v
Janovičkách.

