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Zprávičky z jednání zastupitelstva obce :
Dne 29. 11. 2010 :

Ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké
Mýto, s.r.o., Ing. F. Zima informoval ZO o nemalé
finanční ztrátě při provozování kanalizace a ČOV. Příčinou
ztráty je čištění balastních (podzemních) vod, které do původní kanalizace
natékají díky netěsnosti betonových kanalizačních trubek DN 350mm. U čp.
56 (Pánkovi) v silnici byla již tato netěsnost v délce cca 15,5 m odstraněna
vnitřní vystýlkou, ale balastní vody jsou vytlačovány dále směrem k Borové
a na náměstí od čp. 55 po čp. 54, kde opět natékají do původní kanalizace.
Návrhem je opět pokračovat ve vystýlce kanalizace k další šachtě.
Předpokládaná provozní ztráta za rok 2010 je odhadována na 250.000,- Kč
bez DPH.
 ZO souhlasilo, aby starosta obce Pavel Eliáš na základě výsledku
konkurzního řízení pro výběr uchazeče/uchazečky na pracovní místo
ředitele/ředitelky Mateřské školy České Heřmanice jmenoval paní Michaelu
Flídrovou, bytem Makov, na pracovní místo ředitelky Mateřské školy České
Heřmanice, IČO 72088613, se sídlem České Heřmanice čp. 50, PSČ 565 52
České Heřmanice s účinností od 1. ledna 2011. Dále ZO souhlasilo, aby
starosta obce Pavel Eliáš na základě výsledku konkurzního řízení pro výběr
uchazeče/uchazečky na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy
České Heřmanice jmenoval paní Mgr. Jaroslavu Kafkovou, bytem České
Heřmanice na pracovní místo ředitelky Základní školy České Heřmanice,
IČO 72088591, se sídlem České Heřmanice čp. 50, PSČ 565 52 České
Heřmanice s účinností od 1. ledna 2011.
 ZO schválilo, aby starosta obce Pavel Eliáš podal do rejstříku škol a
školských zařízení vedených Ministerstvem školství ohledně základní školy
a Krajským úřadem Pardubického kraje ohledně mateřské školy, školní
družiny a školní jídelny žádosti na změnu zápisu skutečností vyplývajících z
usnesení zastupitelstva Obce České Heřmanice č. 100/2010 ze dne 6.9.2010,
a to změnu subjektu vykonávající činnost základní školy a školní družiny od
1.1.2011 příspěvkovou organizací Základní škola České Heřmanice, IČO
72088591, se sídlem České Heřmanice čp. 50, PSČ 565 52 České
Heřmanice a změnu subjektu vykonávající činnost mateřské školy a školní
jídelny od 1.1.2011 příspěvkovou organizací Mateřská škola České
Heřmanice, IČO 72088613, se sídlem České Heřmanice čp. 50, PSČ 565 52
České Heřmanice.
 ZO jednalo o zřízení komisí starosty a inventurních komisí. Starosta
informoval ZO o tom, že v minulých volebních obdobích byly vždy zřízeny
komise k zastupitelstvu obce. Legislativa ale uvádí, že existují pouze výbory
zastupitelstva (již jsou zřízeny) a komise rady obce. Sice v naší obci rada
není zřízena (tuto funkci zastává starosta), ale komise jsou nedílnou součástí







samostatné a přenesené působnosti obce, měly by se proto zřídit jako komise
starosty. (strana 18)
ZO jednalo o nabídce firmy Tomáš Hora THC, Karlovy Vary na letecké
snímky naší obce. Starosta informoval ZO, že obec již vlastní letecké
snímky z roku 2008. ZO nevyužilo tuto nabídku.
ZO jednalo o předložené Smlouvě o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele mezi Obcí
České Heřmanice a Městem Vysoké Mýto. Předmětem této smlouvy je
úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele (Město Vysoké
Mýto) a pověřujících zadavatelů (v našem případě Obec České Heřmanice)
k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním
veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie a zemního
plynu (elektronická aukce). V původní smlouvě (ZO schválena 16.8.2010)
měla být úhrada odměny služeb koordinátora (eCENTRE, a.s., Praha)
veřejné zakázky fakturována centrálnímu zadavateli a ten ji měl dílčím
způsobem přefakturovávat na pověřující zadavatele. V nové smlouvě
koordinátor veřejné zakázky fakturuje služby přímo pověřujícím
zadavatelům. ZO schvaluje.
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace v požární
ochraně na výdaje JSDHO pro rok 2010 od Pardubického kraje. Dotace je
určena na školení členů JSDHO.
ZO projednalo žádost firmy AKTIV OPAVA s.r.o. o udělení souhlasu s
použitím znaku obce na sběratelskou kolekci znaků měst a obcí České
republiky na reklamních předmětech. ZO neschvaluje.

Dne 13. 12. 2010 :
 ZO schválilo Dodatky č. 8 a 9 ke smlouvám o dílo, na služby spojené s
tříděním odpadu a na sběr a odstraňování nebezpečných složek
komunálního odpadu mezi Obcí České Heřmanice a firmou EKOLA České
Libchavy s.r.o.
 ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 5/2010. Rozpočtovým opatřením
dojde v souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se
změní celkový objem rozpočtu.
 ZO jednalo o způsobu financování výdajů obce v počátku příštího roku.
Vzhledem k tomu, že nebude k 1. 1. 2011 schválen rozpočet obce, je nutné
přijmout Rozpočtové provizorium na rok 2011. Do doby schválení rozpočtu
obce na rok 2011 lze hradit pouze nezbytné provozní výdaje. O krytí
nepředvídatelných výdajů v období rozpočtového provizoria, jejichž
neuhrazením by Obci České Heřmanice vznikla škoda, rozhodne ZO. ZO
souhlasí.
 ZO vzalo na vědomí Protokoly o výsledcích následných veřejnosprávních
finančních kontrol za rok 2010 u SDH České Heřmanice, SDH Netřeby,

TJ SOKOL České Heřmanice a MS Březina České Heřmanice.
 ZO vzalo na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 ze dne
29.11.2010 s výsledkem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 ZO projednávalo žádost pí. I. Chlumecké o snížení výše nájmu v místním
pohostinství v období topné sezóny. Po diskusi ZO vyplynulo, že obec bude
kvůli doplatku na provoz kanalizace a ČOV snižovat výdaje nikoliv příjmy,
je tato žádost neakceptovatelná. ZO neschvaluje.
 ZO schválilo úhradu společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.,
Čelakovského 6/II, 566 01 Vysoké Mýto za poradenskou činnost v roce 2010
ve výši 129.600,- Kč s DPH.
 ZO schválilo členský příspěvek obce Mikroregionu Vysokomýtsko pro rok
2011. Výše příspěvku činí 13,- Kč za občana.
 ZO schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického
kraje v rámci Programu obnovy venkova č. OŽPZ/10/41237. Jedná se o
posunutí termínu vyúčtování dotace na akci „Výměna střešní krytiny na
budově č.p. 75 v Českých Heřmanicích“ z původního 31.12.2010 na
31.12.2011.
 ZO schválilo zaplacení úhrady za poskytnutí právních služeb paní JUDr. E.
Vaňkové, Vysoké Mýto za rok 2010 ve výši 11.520,- Kč s DPH.
 Starosta předložil ZO tabulku s úhradami mezd a odměn (i s odvody), které
obec vyplatila v roce 2009 a části roku 2010. Po diskusi ZO některé úvazky
ponížilo, dva úvazky zrušilo a snížilo odměny zastupitelům o 25%. Toto
úsporné opatření se bude prozatím týkat rozpočtu na rok 2011 a mělo by
dojít k roční úspoře na mzdách a odměnách cca 100 tis. Kč.
Dne 23. 12. 2010 :
 ZO schválilo Obecně závazné vyhlášky obce České Heřmanice č. 1/2010 o
místním poplatku ze psa, č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného, č. 4/2010 o
místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a č. 5/2010 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní
komunálních odpadů.
 ZO projednalo žádosti poplatníků České Heřmanice 21 a České Heřmanice
111 o prominutí místního poplatku za provoz systému shromaždování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce
2010. Důvodem žádostí je, že poplatníci již od roku 2007 a 2009 nežijí
v naší obci. ZO promíjí.
 ZO schvaluje předloženou Smlouvu o výpůjčce mezi obcí České Heřmanice
a Mateřskou školou České Heřmanice, České Heřmanice 50.
Dne 10. 01. 2011 :
 ZO projednalo žádost Fondu ohrožených dětí Praha o příspěvek na jejich














činnost. ZO bude nadále podporovat pouze organizace sdružující osoby
s handicapem v nejbližším okolí. ZO neschvaluje.
ZO schvaluje Plán preventivně výchovné činnosti obce České Heřmanice na
rok 2011 v oblasti požární ochrany.
ZO projednávalo žádost Oblastní charity Červený Kostelec o finanční dar
pro Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem. ZO bude
nadále podporovat pouze organizace sdružující osoby s handicapem
v nejbližším okolí. ZO neschvaluje.
ZO deleguje zastupitele Josefa Pánka do školské rady Základní školy České
Heřmanice, České Heřmanice 50, jako zástupce zřizovatele.
ZO jednalo se zástupci SDH Netřeby o připravované oslavě výročí 350 let
místní části Netřeby spojené se srazem rodáků. Byl navržen program a
termín oslavy na 2.7.2011 od 10 hodin.
ZO schválilo úhradu faktury firmě T. Posel, Sloupnice za montáž
odečtových elektroměrů pro Základní školu České Heřmanice. Odečtové
elektroměry budou sloužit pro vyúčtování za el. energii mezi Základní
školou a Mateřskou školou, která má budovu od obce ve výpůjčce a tudíž
hradí celkové faktury za tuto energii. Vzhledem k tomu, že ještě Základní
škola neobdržela od obce dotaci na činnost (není schválený rozpočet obce) je
na místě uhradit fakturu z obecních finančních prostředků. ZO souhlasí.
ZO schválilo předloženou Mandátní smlouvu č. 1-2011 s firmou JAFIS
s.r.o., Litomyšl na investorskou inženýrskou činnost, technickou pomoc a
poradenskou činnost pro obec ve výši 350,- Kč/hod bez DPH a v trvání do
31.12.2012.
ZO jednalo o úhradě části nákladů na dopravu žáků a dětí do ZŠ Sloupnice,
ZŠ České Heřmanice a MŠ České Heřmanice. Minulé ZO souhlasilo
s úhradou cca 3.700,- Kč za měsíc za odvoz žáků pouze do ZŠ Sloupnice.
V současnosti je nově možný i dovoz žáků a dětí z Netřeby do ZŠ České
Heřmanice a MŠ České Heřmanice, čímž by obec ušetřila za dopravné do
naší MŠ a ZŠ cca 800 za měsíc, které hradila rodičům z Netřeby. Na
nákladech na dopravu se budou podílet rodiče, Obec Sloupnice a Obec
České Heřmanice. ZO souhlasí s platbou za dopravu, protože když žáci
docházejí do ZŠ Sloupnice, tak obec nemusí hradit neinvestiční náklady na
jednotlivého žáka (průměrně 7 tis. ročně). Tyto prostředky by jinak musela
obec uhradit Městu Litomyšl, Vysoké Mýto a Obci Cerekvice v případě, že
by tito žáci navštěvovali jejich školské zařízení. Dále ZO schvaluje, aby
obec nadále nehradila rodičům za dopravné žáků a dětí do Základní školy
České Heřmanice a Mateřské školy České Heřmanice, jak tomu bylo od
roku 2002.
Starosta informoval ZO, že 22.11.2010 bylo na akci „Zateplení základní
školy v Českých Heřmanicích“ vydáno rozhodnutí o poskytnutí 5% podpory
ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životní
prostředí a registrační list akce. Od tohoto data do 12 měsíců musí obec ještě

dodat některé podklady (výběrové řízení na dodavatele stavby, smlouvu o
dílo atd.), aby bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí 85% podpory z Fondu
soudržnosti EU v rámci Operačního programu životní prostředí to vše ze
způsobilých výdajů projektu. ZO se shodlo zatím neuskutečnit výběrové
řízení a počkat na sestavení rozpočtu obce na tento rok ohledně výše
případného úvěru či nerealizace akce s odmítnutím dotace.
 Starosta informoval ZO o možném podání žádosti v rámci programu
Kulturní dědictví Mikroregionu Vysokomýtsko. Jedná se o opravy drobných
sakrálních staveb v tomto území. Minulé ZO podalo předběžnou žádost na
opravu sochy Sv. Jana Nepomuckého. ZO souhlasí.
Dne 24. 01. 2011 :
 Starosta informoval, že dne 17.1.2011 se konala valná hromada SO OBORA
v obci Horky. Zde byla podána informace o závěrečném vypořádání s SFŽP
a tímto je možné ukončit činnost svazku k 28.2.2011. Letošní náklady
svazku budou především na jeho likvidaci, a proto byl schválen příspěvek ve
výši 50,- Kč na občana místní části Netřeby – celkem 3.650,- Kč. Součastně
se obci vrátí pozastávka za prodej plynovodu od VČP Net s.r.o. ve výši
24.915,- Kč, která bude použita na ekologické účely.
 Starosta informoval ZO o tíživé životní situaci V. Kárského (bývalého
občana Českých Heřmanic, nyní bytem NADĚJE Vysoké Mýto) a navrhuje
vyčlenit pro něho z letošního rozpočtu příspěvek 3.000,- Kč.
 ZO jednalo o příspěvcích na provoz příspěvkovým organizacím ZŠ České
Heřmanice a MŠ České Heřmanice. Rozpočtové provizorium sice umožňuje
hradit pouze 1/12 v měsíci provozních výdajů obce, ale vzhledem k tomu, že
organizace jsou nově zřízeny od 1.1. t.r. a potřebují hradit faktury za služby,
zboží a zálohy el. energie, je dobré jim poskytnout příspěvek na provoz ve
výši 3 měsíců (MŠ 46.500,- Kč a ZŠ 58.500,- Kč). Dále je potřeba
poskytnout příspěvek ZŠ České Heřmanice ve výši 8.500,- Kč, aby mohla
být uhrazena poslední faktura za el. energii již zaniklé Základní školy a
Mateřské školy České Heřmanice. Minulé vedení ZŠ a MŠ nezanechalo
potřebné množství finančních prostředků na krytí těchto výdajů.
 ZO schválilo příspěvek na činnost Občanskému sdružení KONTAKT, Ústí
nad Orlicí provozovateli Linky důvěry ve výši 500,- Kč.
 Starosta informoval ZO, že 13.1.2011 bylo na akci „Revitalizace obce České
Heřmanice“ vydáno rozhodnutí o poskytnutí 5% podpory ze Státního fondu
životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí a
registrační list akce. Od tohoto data do 12 měsíců musí obec ještě dodat
některé podklady (výběrové řízení na dodavatele stavby, smlouvu o dílo
atd.), aby bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí 85% podpory z Fondu
soudržnosti EU v rámci Operačního programu životní prostředí to vše ze
způsobilých výdajů projektu. Celkové výdaje jsou navrženy 1,612 mil. Kč, z
čehož dotace činí 1,209 mil. Kč (75%) a podíl obce 403 tis. Kč (25%).

Starosta navrhuje uskutečnit výběrové řízení na dodavatele stavby a dále
pokračovat v přípravě této akce. Dále starosta informoval ZO, že je třeba
uhradit druhou fakturu za podání žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP ve
výši 12.000,- Kč. ZO souhlasí.
Dne 07. 02. 2011 :
 ZO bere na vědomí Zprávu ze dne 26.1.2011 o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce České Heřmanice za rok 2010 s výsledkem „při
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“.
 ZO schvaluje vyúčtování nákladů na tělocvičnu za rok 2010 ve výši
38.930,25 Kč. Obec hradí 65% - 25.305,25 Kč a TJ Sokol České Heřmanice
uhradí 35% - 13.625,- Kč.
 Starosta informoval o nutnosti instalace vytápění okapových svodů na
společenském sále v Českých Heřmanicích. V případě tání sněhu na střeše
sálu vždy zamrzne svodové koleno v atice a pod krytinou zatéká dovnitř
budovy (škody na malbě a na parketách). Při rozmrazování svodů hrozí
nebezpečí pádu ze střechy. ZO souhlasí s realizací ve výši 9.925,- Kč s DPH.
 ZO schválilo návrh Rozpočtu obce pro rok 2011 v paragrafovém znění a po
schválení finančním výborem obce ukládá starostovi jej vyvěsit na úřední
desku.
 ZO neschválilo předloženou nabídku firmy Galileo Corporation s.r.o.,
Chomutov na výrobu www stránek pro naši obec.
- pe -

Informace z evidence obyvatel OÚ České Heřmanice
Dne 26.12.2010 se narodila Adéla Pekařová, Netřeby.
Pohyb osob v roce 2010 byl následující:
Narodily se

4 děti – 3 kluci a 1 holčička,

zemřeli

3 osoby

přistěhovalo 7 osob
odstěhovalo 10 osob
K 31.12.2010 byl celkový počet obyvatel 535

Z toho: Borová 31, České Heřmanice 352, Chotěšiny 66, Netřeby 86

Informace z obecního úřadu :


Zastupitelé obce Vás zvou na jednání ZO, které se bude konat
v pondělí 04. 04. 2011 od 19 hodin v místním pohostinství. Návrh
programu : 1. Schválení programu, 2. Zpráva o činnosti ZO od jednání ze
dne 04.10.10 (P.Eliáš), 3. Zpráva předsedy finančního výboru (DiS. M.
Šimek), 4. Informace od POLICIE ČR (pprap. Martin Holub),
5. Informace ze Základní školy České Heřmanice (Mgr. J. Kafková), 6.
Informace z Mateřské školy České Heřmanice (M. Flídrová), 7. Různé,
8. Závěr. Program je pouze informativní. Bude upřesněn a zveřejněn na úřední
desce a místním rozhlasem.
 Den otevřených dveří na ČOV - obecní úřad Vás srdečně zve na prohlídku
čistírny odpadních vod v Českých Heřmanicích dne 06.05.2011 od 15,30 hod.
do 19 hod.

PAPÍR – od 1.4.
t.r. se naše obec zapojí do systému svozu firmy
EKOLA České Libchavy s.r.o. Budou do místních
částí rozvezeny modré kontejnery.
Do nádob
můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón,
papírové obaly (např. sáčky).
Prosíme, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,
použité plenky, hygienické potřeby a nápojové kartony.

Obaly z papíru bývají označeny:
 VYHLÁŠKY – zastupitelstvo obce dne 23.12.2010 schválilo pět nových
obecně závazných vyhlášek s platností od 1.1.2001. V důsledku nabytí
účinnosti od 1.1.2011 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a s ním souvisejícím
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“) došlo k některým zásadním změnám,
které byly potřeba do těchto vyhlášek zapracovat, aby se některé ustanovení ve
vyhláškách nedostaly do rozporu se zákonem. Jedná se především o zkrácení
ohlašovací povinnosti z 30 dnů na 15 dnů podle §14a zákona o místních

poplatcích. Další neméně podstatná skutečnost je, že bylo zrušeno ustanovení o
prominutí poplatku, kdy tímto ustanovením byly řešeny individuální prominutí
od poplatku. Více na www.ceskehermanice.cz v sekci vyhlášky a nařízení. Do
vyhlášek je možné také nahlédnout na obecním úřadu. Zde uvádíme některé
změny a ustanovení.
V Obecně závazné vyhlášce obce České Heřmanice č. 1/2010 o místním
poplatku ze psů je změna v těchto ustanoveních:
− Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří
měsíců (původně 6 měsíců), nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v
poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při
změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově
příslušné obci.
(3) V případě vzniku trvalého pobytu nebo sídla držitele v obci v průběhu
kalendářního měsíce platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala.
(4) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo
právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním
nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve
kterém taková skutečnost nastala.
− Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy
nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik
své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,
popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s
podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s
podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na
úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen

tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
− Osvobození od poplatku
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:
a) nevidomá, bezmocná
b) osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
c) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
d) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
e) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis. Toto se vztahuje na loveckého psa podle § 44 zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného
Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil
příslušnou zkoušku z výkonu.
− Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1,
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného
kalendářního roku.
Sazba poplatku zůstala stejná a činí ročně 100,- Kč za jednoho psa. Za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí ročně 150,- Kč.
V Obecně závazné vyhlášce obce České Heřmanice č. 2/2010 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství je změna v těchto ustanoveních:
− Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání
veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění
dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro
umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a
jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího
místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo
potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,
které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
− Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
parcely v k.ú. České Heřmanice číslo: 5/1, 5,2, 82/3, 97, 260/2, 261, 262,
263/3, 344/2, 345/3, 346/10, 354/20, 783, 896/1, 896/2, 1193/1, 1193/4, 1193/6,
1193/8, 1193/11, 1193/12, 1193/15, 1193/16, 1193/17, 1193/19, 1193/23,
1193/24, 1193/33, 1193/34, 1193/35, 1197, 1205, 1206, 1207/1, 1215/2,
1218/2, 1220, 1221/1, 1221/2, 1242, 1246, 1253, 1254, 1256, 1258/1, 1258/2,
1258/3, 1258/4, 1258/5, 1274, 1275, 1288/2, 1292/1, 1292/2

parcely v k.ú. Chotěšiny číslo: 287/2, 288/1, 288/8, 289, 290/1, 290/2, 290/3,
290,4, 290/6 290/7, 290/8, 290/9, 290/10, 290/11, 290/13, 290/16, 290/17,
290/18, 290/19, 290/20, 290/21, 290/24, 290/25, 290/27, 290/29, 295 a 297.
− Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci
poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V
případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 3 dny, je povinen
splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující
pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,
popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s
podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s
podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství,
včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné
osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v
odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit
skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.
− Sazba poplatku
Poplatek pro všechny druhy užívání veřejného prostranství činí 5,- Kč za každý
započatý m2 a za každý započatý den užívání veřejného prostranství.
− Splatnost poplatku
a) poplatek v případě užívání veřejného prostranství na dobu 10 dnů a dobu
kratší je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství
započato
b) v případě užívání veřejného prostranství na dobu delší než 10 dnů je možné
poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž
první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného
prostranství započato a zbývající splátka nejpozději do 15ti kalendářních dnů

od ukončení užívání
c) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je
dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže
následující pracovní den.
− Osvobození a úlevy
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) umístění skládek uhlí, palivového dřeva, stavebního materiálu po dobu
nepřesahující 5 dnů
c) akce pořádané obcí České Heřmanice
d) akce pořádané příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je obec
České Heřmanice
e) akce pořádané místními organizacemi a spolky působící na území obce
V Obecně závazné vyhlášce obce České Heřmanice č. 3/2010 o místním
poplatku ze vstupného je změna v těchto ustanoveních:
− Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní,
prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně
vstupného obsažena.
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
− Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je nejpozději 15 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci
poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného,
případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od
poplatkové povinnosti.
(2) V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo
název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu
nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v
poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s
podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s
podnikatelskou činností poplatníka.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v
odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku
celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže
byla v ceně vstupného obsažena.

− Sazba poplatku
Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a
reklamní akci 10 %.
− Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.
− Osvobození a úlevy
(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na
charitativní a veřejné prospěšné účely.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) příspěvkové organizace zřizované obcí České Heřmanice
b) místní organizace a spolky působící na území obce
V Obecně závazné vyhlášce obce České Heřmanice č. 4/2010 o místním
poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů je změna v těchto
ustanoveních:
− Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí:
(1)fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být
poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům
vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data
narození osob, za které poplatek odvádějí,
(2)fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.
− Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento
poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících
osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování,
evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální
rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo
parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu
nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k
individuální rekreaci.

(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v
odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
− Splatnost poplatku
(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný
jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku, nebo
ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. února a do 30. září
příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.
− Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) třetí a další dítě v rodině, které je mladší 18 let;
b) dítě, které v příslušném kalendářním roce nedovršilo věku 1 let;
c) další nemovitost, kterou vlastní fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a
vlastní v obci stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a tuto
nevyužívá k výdělečné činnosti;
d) za rekreační objekt, který má více čísel popisných a tvoří jeden celek, se
platí sazba poplatku podle čl. 4 odst. 1;
e) osoba, která má v obci trvalý pobyt a pracuje, studuje či žije v zahraničí déle
jak 6 měsíců. Tato skutečnost musí být řádně dokladována;
f) fyzické osoby, kterým byl trvalý pobyt úředně zrušen a změněn na adresu
ohlašovny Obecního úřadu České Heřmanice čp. 75;
g) vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, poplatek se
nevybere, bude-li jeho výše menší než 1/3 sazby poplatku podle čl. 4 odst. 1;
h) poplatník po dobu nepřetržitého pobytu v ústavech zdravotní nebo sociální
péče umístěných mimo obec České Heřmanice pokud je nepřetržitý pobyt delší
než šest měsíců
i) poplatník, který má veden trvalý pobyt v nemovitosti, kterou již nevlastní
ani nespoluvlastní a prokazatelně nežije na území obce
(2) Úleva se poskytuje:
a) poplatníkům podle čl. 2 odst. 1 v nemovitostech místní části České
Heřmanice čp. 4 a čp. 8 a v nemovitosti místní části Borová čp. 11 ve výši 50 %
ze sazby poplatku.
Sazba poplatku zůstala stejná a činí ročně 360,- Kč pro fyzickou osobu, která
má v obci trvalý pobyt a 360,- Kč ročně pro fyzickou osobu, která má ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není

hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

− Navýšení poplatků je stejné u všech čtyřech vyhlášek.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo
neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

V Obecně závazné vyhlášce obce České Heřmanice č. 5/2010 o stanovení
systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů je změna v těchto ustanoveních:
− Třídění komunálního odpadu
(1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, bílé a barevné
sklo, plast, včetně PET lahví,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) směsný odpad
(2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c).
− Shromažďování tříděného odpadu
(1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích: České
Heřmanice – u Přidružené výroby, u Tělocvičny, u Pohostinství; Chotěšiny
– u Síně tradic; Netřeby – u Haly; Borová – u čp. 1.
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými
nápisy:
a) papír, barva modrá,
b) nápojové kartony, barva žlutá,
c) bíle sklo, barva bílá,
d) barevné sklo, barva zelená,
e) plasty, PET lahve, barva žlutá.
− Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů je zajišťován dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o
sběru jsou zveřejňovány místním rozhlasem, letáky, popř. v místním tisku.
− Sběr a svoz objemného odpadu
(1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům
nemůže být umístěn do sběrných nádob.
(2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jednou ročně jeho odebíráním
na předem vyhlášeném přechodném stanovišti přímo do přistaveného
kontejneru. Informace o sběru jsou zveřejňovány místním rozhlasem.

− Shromažďování směsného odpadu
(1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou typizované sběrné nádoby popelnice a kontejnery
určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
(2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více
uživatelů.
 DOPORUČENÍ – toto všeobecné doporučení vzniklo na základě
připomínek občanů ohledně odcizování kovů, autobaterií popř. jiných věcí na
soukromých pozemcích. Při zjištění, že došlo nebo dochází k odcizení
soukromé věci, je nutné o tom informovat POLICII ČR na telefonním čísle
158. Další a důležité poznatky pro podání výpovědi (protokol o trestním
oznámení) jsou typ a barva auta, SPZ, typ postavy dotyčného, barva oblečení
atd. Dále je důležité nezničit důkazní materiál, jako jsou stopy po
pneumatikách, botách, otisky prstů atd. Toto je doporučení pro všechny
občany, aby si všímali pohybu neznámých osob nejenom na svých
pozemcích, ale také u svých známých, sousedů či veřejných budov.
Dále zveřejňujeme několik doporučujících rad od POLICIE ČR:

JAK SE VYHNOUT PODVODU
Podvodníci využívají různé záminky a lsti (prodej levných kradených věcí,
žádost o rozměnění peněz, žádost o vodu, žádost o použití WC, atd.), aby se
dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho domu, a pokud z vás
nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást.
Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého domu.
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.

Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte
si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo
instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností
trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.

Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v
loterii nebo výhodných koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod.

Udržujte dobré vztahy se sousedy. Napište si jejich telefonní čísla, v případě
potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.

Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko
telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když opouštíte domácnost, i
když jdete třeba jen na chvíli k sousedce nebo na krátký nákup. Venkovní i
balkónové dveře v noci zamykejte, i když jste doma.
Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít vyfotografovány
cenné věci, sepsána výrobní čísla apod. Tyto informace pomohou policii v
pátrání a usnadní vaše jednání s pojišťovnami při likvidaci pojistné události.
Více informací na www.policie.cz.
-pe-

VÝBORY A KOMISE OBCE ČESKÉ HEŘMANICE
VÝBORY:
Kontrolní:

Předseda : Bednář Libor
Členové : Sobel Miloš, Roubínek Radoslav

Finanční:

Předseda : Šimek Michal DiS.
Členové : MVDr. Cacek Josef, Ing. Šimek Karel

KOMISE:
Životního prostředí:

Předseda: Hudeček Petr
Členové : Vaněk Jiří, Fendrych Josef

Kulturní:

Předseda: Jirsáková Eva
Členové: MVDr. Cacek Josef, Faltysová Eva,
Plašilová Ivana, Opařilová Dana

Školská:

Předseda: Pánek Josef
Členové : Slavíková Hana, Balcarová Jindřiška

Povodňová:

Předseda: Eliáš Pavel
Místopř.: Jeřábek Stanislav
Členové: Paďour Miloslav, Cimfl Josef, Urban
Milan, Kučera Oldřich, Kučera Libor

Hlavní inventarizační: Předseda: Šimek Michal DiS.
Členové : Bednář Libor, Jeřábek Tomáš
Likvidační:

Předseda: Bednář Libor
Členové: Sobel Miloš, Roubínek Radoslav

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČESKÉ HEŘMANICE ZA
ROK 2010

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010
(údaje jsou v tis. Kč)
Plnění k % plnění k
Schválený Rozpočtov Upravený
31.12. upravenému
rozpočet á opatření rozpočet
2010
rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
4 423
-1
4 422
4 824
109
Třída 2 - Nedaňové příjmy
140
75
215
275
127
Třída 3 - Kapitálové příjmy
0
194
194
259
133
Třída 4 - Přijaté dotace
601
2 921
3 522
3 522
100
Příjmy celkem po
konsolidaci
5 164 3 189
8 353
8 880
106
Třída 5 - Běžné výdaje
3721
363
4 084
3 688
90
Třída 6 - Kapitálové výdaje
2119
2 826
4 945
4 648
94
Výdaje celkem po
konsolidaci
5 840
3 189
9 029
8 336
92
Saldo: Příjmy - výdaje
-676
0
-676
544
676
0
676
-544
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
0
0
0
0
Splátky úvěrů
-700
0
-700
-536
Fond rezerv
0
0
0
0
Fond sociální
0
0
0
0
Prostředky minulých let
1376
0
1 376
Oprav.položky
0
0
0
-8
Financování celkem
676
0
676
-544
Přebytek ( - ), ztráta ( + )
676
676
-544
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích
v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a
jsou k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní obce(výkaz FIN 2-12, rozbor
čerpání příjmů a výdajů).

2) Hospodářská činnost obce
Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
 Pronájmy bytů a nebytových prostor, pozemků
 Lesní hospodářství
 Společenský sál

 Kanalizace
 Pohostinství
Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2010 činil:
ztráta 20,5 tis. Kč
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
Obec netvoří účelové fondy.
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí:
Základní škola a Mateřská škola České Heřmanice
− výsledek hospodaření činil: 0

Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace na obecním úřadě u
účetní obce.
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem 3,5 mil. Kč. Rozpis
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce.
Dotace byly řádně vyúčtovány.
poskyt.

účel
Aktivní politika
MPSV zaměstnan.
Kanalizace a
ČOV
MZ
Volby do PS
MF
PČR
Volby do ZO a
MF
1/3 Senátu
MF
Sčítání lidu
MMR Aktualizace ÚP
MMR Aktualizace ÚP
Souh. dotační
MF
vztah
Par.K JSDHO
POV – střešní
Par.K krytina OÚ
CELKEM

ÚZ

položka

přiděleno
232 360,00

čerpáno

%

13234

4116

232 360,00

100

29784

4216 2 729 000,00 2 729 000,00

100

98 071

4111

16 600,00

17 500,00

100

98187
98 005
17 870
17 871

4111
4111
4216
4216

29 100,00
3 903,00
29 850,00
169 150,00

27 932,00
1 560,00
29 850,00
169 150,00

95
39
100
100

4112
4122

208 300,00
4 165,00

208 300,00
4 165,00

100
100

4122

100 000,00

0,00

0

3 522 428,00 3 419 817,00

97

6) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

SDH České Heřmanice
TJ SOKOL České Heřmanice
SDH Netřeby
MS Březina
Celkem

Výše podpory
10 000,00
20 000,00
4 000,00
1 000,00
35 000,00

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce České Heřmanice
za rok 2010
Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu
Pardubického kraje. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 29.11.2010 (dílčí
přezkum) a 26.1.2011 (závěrečné práce, zpracování zprávy).
Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření obce České Heřmanice za
rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 je
k nahlédnutí u starosty obce.
V Českých Heřmanicích 31.1.2011
Předkládá: účetní obce

Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2010 bez výhrad.

Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany pro rok
2011 obec zveřejňuje v Heřmánku 1/2011 následující článek:
NAŘÍZENÍ VLÁDY č.91/2010 Sb.
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, o požární ochraně,
§ 1 Podmínky požární bezpečnosti
(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen
"spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z
hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové
cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve
lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění,
kontrole nebo revizi shledány závady.
(3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je
volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší
nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu
nad 1 MW.
§ 2 Kontrola spalinové cesty
(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
(2) Kontrola spalinové cesty se provádí
a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a
předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného
spotřebiče paliv,
b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a
provozuschopnosti,
c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho
vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu
spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním
prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
e) posouzením jejího stavebně technického stavu.

(3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně
ovzduší 2) a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění požadavků na
kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.

§ 3 Čištění spalinové cesty

(1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví; čištění spalinové cesty sloužící
pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW
včetně je možné provádět svépomocí.

(2) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením
na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na
vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
§ 4 Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

(1) Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou
stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v
provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt
čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není nutné
do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění
spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do
provozu.
(3) U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové
vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s
nápisem "Mimo provoz" nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění
neprovádí.
(4) Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné
výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty jsou
stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto
nařízení.

§ 5 Revize spalinové cesty
(1) Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň
a) revizním technikem komínů,
b) specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů,
nebo
c) revizním technikem spalinových cest.

(2) Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební
úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt
trhlin ve spalinové cestě.
§ 6 Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní
zpráva spalinové cesty

(1) O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá
osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové
cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy,
popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě
při provádění kontroly.
(2) O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu
podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové
cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví,
život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí
tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených
nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu
a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární
bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.
§ 7 Vypalování komína
(1) Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména
dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.
(2) Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné
usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti
účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín
sloužit.
(3) Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to
za pomoci další k tomu způsobilé osoby.
Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému

záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení
této činnosti.
§ 8 Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje.
Příloha č. 1 k NV č. 91/2010 Sb.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí
a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv připojeného
Pevné
Kapalné
Plynné

Výkon
spotřebiče

Celoroční Sezónní

paliv

provoz

provoz

-----------------------------------------------------------------------------------------------do 50 kW

Čištění spalinové cesty

včetně

Kontrola spalinové cesty

3x

2x

3x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

2x

1x

Výběr pevných (tuhých)

znečišťujících částí a kondenzátu
nad 50 kW

Kontrola a čištění
spalinové cesty

1x

Výběr pevných (tuhých)

znečišťujících částí a kondenzátu

Čištění spotřebiče paliv

2x

1x

nejméně podle návodu
výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po
dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na
plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče
na pevná paliva.

3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními
nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.

4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními
nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná
paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v
případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva
sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí
nejméně jedenkrát za dva měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí
nejméně jedenkrát za rok.

8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je
možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za
rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně
způsobilou osobou.
-pe-

Vážení spoluobčané,
Již několikrát byl v Heřmánku zmiňován „problém volně pobíhajících psů a
jejich – námi - nechtěné přihnojování obecních, ale bohužel i soukromých
pozemků“. Pro některé z Vás je to možná – „estéti“ prominou – debata o hov..,
ale pro zbytek našich spoluobčanů je to stále se opakující „boj s větrnými
mlýny“.
Nechci zde prosit, hrozit nebo slibovat, ani nechci po tolika letech bohužel
„stále marné snahy“ apelovat na jednotlivé majitele. Chci jenom suše
konstatovat, že v případě, že se nechytnou určití lidé za nos a nezačnou se ke
svému okolí chovat zodpovědněji - bude muset zřejmě zastupitelstvo obce
přistoupit k razantnějšímu řešení. Nechci zde nic předesílat, ale ve městech je
již mnoho různých nařízení, zákazů a postihů, které tento problém více či méně
úspěšně řeší.
Přeci jenom jsme ale na vesnici, kde si každý „vidí do talíře“, proto vezměte do
ruky vodítka, pytlíky, své čtyřnohé miláčky a běžte se projít „čistou obcí“.
Děkuji za pochopení.
-mš-

Zprávičky ze školy a školičky
V letošním roce došlo v naší škole k důležitým změnám. Stávající subjekt –
Základní škola a Mateřská škola České Heřmanice byl rozdělen na dva
samostatné subjekty – Základní škola České Heřmanice a Mateřská škola České
Heřmanice. Bylo vypsáno výběrové řízení na funkce ředitelek. Na základě
výsledků výběrového řízení byly jmenovány od 1.1.2011 nové paní ředitelky.
Ředitelkou základní školy byla jmenována paní Jaroslava Kafková a ředitelkou
mateřské školy slečna Michaela Flídrová.
Po vánočních prázdninách jsme se sešli plni síly a nových zážitků opět ve
škole. 6. ledna jsme navštívili Domov důchodců ve Sloupnici a „pochlubili“ se
svým vystoupením, se kterým jsme vystupovali na školním jarmarku. Babičky
a dědečkové vždy uvítají změnu, která se jim naskytne v jejich jinak poklidném
životě a tak věřím, že se jim naše vystoupení líbilo. Abychom na návštěvu
nepřišli s prázdnou, přinesli jsme jim výrobky z našeho jarmarku, a tak se
každý mohl těšit z malého dárku. Věříme, že tato tradice bude pokračovat i v
dalších letech. Konec ledna byl hodně pracovní – doháněli jsme poslední pěkné
známečky, protože se blížilo vysvědčení a každý ho chtěl mít co nejlepší.
27. ledna jsme v naší škole přivítali budoucí prvňáčky. K zápisu do 1. třídy
přišlo 9 budoucích školáků. Zápisem je provázela známá večerníčková
postavička – Krteček. Děti byly moc šikovné a my se moc těšíme, že se s nimi
1. září setkáme ve škole.
Školní rok se nám pomalu přehoupl do druhé poloviny. Začátkem února nás
navštívila budoucí paní zubařka a povídala si s dětmi o zoubcích – co je a co
není pro ně dobré a také jak si správně čistit zuby a vybrat zubní kartáček.
Myslím, že to bylo pro všechny hodně poučné vzhledne k tomu, že kazivost
zubu u dětí roste a tak je prevence velmi potřebná.
Také jsme přijali pozvání školky, abychom zhlédli pohádku – Baba Chřipka.
Pěknou, zábavnou formou bylo dětem vysvětleno, jak se chránit před
nachlazením. 11. února jsme ukončili plavecký výcvik a všichni si přivezli za
své výkony „mokré“ vysvědčení.
Každý měsíc v rámci projektového dne se zaměřujeme na některou oblast
vzdělání. Do konce roku nás čeká – putování vesmírem, cestovní kancelář,
dopravní výchova, svět zvířat a besídka ke dni matek. Na tu bych všechny
chtěla co nejsrdečněji pozvat. Bude se konat 5. května na místním sále. Tak
věřím, že se tam uvidíme.
Pokud by někdo měl nějaké připomínky, náměty na práci ve škole, budeme
rádi, když přijdete a společně si o věcech týkajících se školy popovídáme.
Poslední akcí loňského roku v mateřské školce byla vánoční besídka, kde se z
dětí na chvíli stali čertíci a čertice a předvedly rodičům krátký program složený
z básniček, písniček a tanečků. Čekání na Ježíška jsme dětem zkrátili vánoční
nadílkou ve školce. Mezi nejoblíbenější dárky patří „ měsíční vozítko“, o které

je každý den „rvačka“, panenky Barbie a fotbalová branka, která zatím čeká na
teplé počasí na zahradě. Touto cestou chceme poděkovat paní JUDr. Drahošové
a rodině Jůvových za finanční příspěvek na vánoční dárky.
V lednu jsme společně se školou a školkou Sloupnice zhlédli divadelní
představení „Baba chřipka“. Pohádka byla správně načasovaná, protože
zanedlouho nás chřipka opravdu schvátila.
Masopustní období jsme oslavili maškarním karnevalem ve školce. Rej masek
dorazil i nahoru do školy, kde jsme dětem zpestřili jejich výuku. Jsme rádi, že
se nám podařilo obnovit vzájemnou spolupráci.
Od 15.února začalo 9 předškoláků jezdit na plavecký výcvik do Vysokého
Mýta. Z důvodu finančních úspor využíváme linkový autobus.
Protože čas rychle plyne, chtěli bychom Vás touto cestou pozvat na vystoupení
dětí ke dni matek ve čtvrtek 5.5.2011 v 16hod. na místním sále.
Zápis dětí do mateřské školy proběhne v termínu 11-22. dubna 2011 od 7 do 15
hodin v MŠ.
Humanitární sbírka ošacení a obuvi je naplánována v týdnu od 4-8.dubna v
budově MŠ.
- jk -

Tříkrálová sbírka v Českých Heřmanicích 2011
Tříkrálová sbírka se letos konala v režii místní svatojakubské farnosti. Její
výtěžek byl prostřednictvím Mateřského centra „Kopretina“ Sloupnice předám
Charitě Lanškroun.
Koledování proběhlo v místních částech Chotěšiny a Netřeby ve čtvrtek 6.1. a v
samotných Českých Heřmanicích pak o dva dny později v sobotu.
Dvanáct „Mudrců z východu“ v doprovodu čtyř dospělých navštívilo téměř
všechna obydlí naších obcí, popřálo štěstí zdraví , dlouhá léta..... Na veřeje
domů zapsali žehnající zkratku K+M+B 2011 a předali drobné dary. Do
zapečetěné pokladničky poté přijali finanční dar pro charitativní činnost. Část
výtěžku zůstává v našem regionu a slouží především tam, kde sociální
příspěvky státu nedostačují – v domovech seniorů, mateřských centrech, na
dopravu charitních sester apod. Druhá část je využívána centrálně především
při humanitární pomoci ve světě.
Díky solidaritě našich občanů se podařilo pro potřebné vybrat 9.597,- Kč.
Netřebští darovali 955,- Kč, Chotěšinští 1.685,- Českoheřmanští 6.957,- Kč.
Pro pořádek je třeba uvést, že farnost zajišťovala i sbírku v sousední Tisové,
kde bylo vybráno 15.216,- Kč. Celkem tedy bylo Charitě odevzdáno bezmála
25 tisíc Kč. Aby informace o humanitární pomoci byla úplná, pak je třeba
uvést, že o vánocích bylo vybráno při půlnoční bohoslužbě 9.690,- Kč na

adopci na dálku pro indického chlapce Denise Aggimani, kterého naše farnost
podporuje na studiích už 7. rok.
Poděkování patří všem. Nejvíce „mudrcům“ a jejich doprovodu a všem
darovníkům za jejich štědrost.

- jc -

Střípky z ohňostroje na závěr roku 2010
Hned po ukončení ohňostroje a následně počátkem letošního roku jsem čelil
řadě dotazů od spoluobčanů.
Tady jsou odpovědi na ně: Celý ohňostroj i s předehrou trval 549 vteřin,
samotná série světelných efektů přesně 480 vteřin. Celé toto tvořilo 1451
světelný efekt. Maximální výška „finálové“ části se pohybovala v rozpětí cca
40 – 50 metrů.
- jr -

Netřebské řádky
Ohlédnutí za koncem roku 2010 - Na začátku prosince přišli k dětem, jak se
zde již stalo tradicí Mikuláš s čerty a andělem. Trošičku postrašili a přinesli
sladké odměny, ale i něco málo z pekla za zlobení.
Vzpomínka - Bohužel i konec roku přinesl pro mnohé smutné chvíle, když
23.12.2010 náhle zemřela naše drahá sousedka paní Božena Hudečková. Již
několik let žila v domově pro seniory a dožila se úctyhodných 86. Let. Čest její
památce.
Na silvestra nás opět uchvátil velkolepý ohňostroj v Č.Heřmanicích. Nádherná
hudba, světýlka, zkrátka vše, co nesmí chybět na oslavách posledního dne roku.
Za všechny velké díky!
2011 - Letošní zima je už opět příliš dlouhá a mrazivá. Bohužel jsme měli
rybníky vypuštěny, takže hokej se nekonal. Menší děti se proháněli z kopce na
„Habrech“ a ti starší si mohou alespoň každé pondělí a někdy i v pátek zahrát
s dospěláky pinkpong v místní hasičárně.Pro zpestření paní zimy se u nás dne
29.1.2011 konala výstava panenek a bárbínek. Ač by se zdálo, že se konala jen
pro děvčata, přišla i mužská část populace. Bylo na co „koukat“ a mnohé z nás
výstava přesvědčila o tom, že panenky nejsou jen na hraní pro malé slečny.
Inspirací byla například i pro moji dceru, která ihned po návratu z výstavy
oprášila krabice, vyndala bárbínky a ihned je ustrojila a vystavila. Už to nejsou
jen zapomenuté panenky v krabici.
Životní jubileum - Dne 3.3.2011 oslavila své krásné šedesáté narozeniny naše
sousedka paní Alena Bednářová. Za všechny přeji vše nejlepší a hodně zdraví
do dalších let.
Pozvánka - letos budou velikonoce i čarodějnice ve stejný týden, tak
nezapomeňte na pomlázku a pak rovnou k ohýnku na páreček. No a 1.května
polibte své ženy. Tímto děkuji manželům Dočkalovým, kteří v loni pohotově
připravili pod jejich třešní dokonce i deku. Kdo jste v loni zmeškal, letos to
napravte. Ale vyhněte se prosím náhražkám v podobě třešňového kompotu či
větve, což učinil můj manžílek.
Naši hasiči se po loňském neúspěchu v soutěži již od mrazivé zimy pomalu
připravují na letošní cvičení a pravidelně chodí dvakrát v týdnu běhat. Takže se
máte na co těšit, jen tak je nedoběhnete.
Ještě se zmíním o naší letošní velké akci, která se bude konat 2. července. Při
příležitosti 350. výročí založení obce budeme pořádat sjezd rodáků.
Jaro se blíží, i když to zatím dle nízkých teplot moc nevypadá. Ale už jsem
slyšela i názory, že žádné nebude, ale rovnou nastanou letní teploty. Tak
uvidíme, co nám to nevyzpytatelné počasí letos přinese.

Velikonoční svátky budou až na konci dubna, tak abychom místo čekání na
koledníky nebyli na plovárně. V loni nečekaně napadl sníh a letos …..?

Panenky v nových róbách

Přeji Vám krásné jarní dny prosvícené od sluníčka a od milých úsměvů.

- do -

KULTURNÍ KOMISE
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2011
Duben :
sobota 16.4. od 14. do 19. hod. a neděle 17.4. od 9,30 do16. hod. Výstava
modelářské techniky - Obec České Heřmanice, Spolek leteckých
modelářů Litomyšl a RCTeam Vysoké Mýto
sobota 30.4. od 19. hod. Pálení čarodějnic - TJ Sokol České Heřmanice
sobota 30.4. od 19. hod. Pálení čarodějnic - SDH Netřeby
Květen :
čtvrtek 5.5. od 16. hod. Den matek - ZŠ a MŠ a Obec České Heřmanice
pátek
6.5. od 15,30 hod. den otevřených dveří na ČOV - České Heřmanice
pátek 13.5. od 19. hod. Oslava sv. Floriána - SDH České Heřmanice
Červen :
neděle 5.6. od 13. hod. Dětský den - TJ Sokol České Heřmanice
sobota ? .6. od 13. hod. Dětský den - SDH Netřeby (bude upřesněno)
sobota 18.6. od 8. hod. Heřmanské kolování - TJ Sokol České Heřmanice
Červenec :
sobota 2.7. od 10. hod. 350 let založení obce Netřeby, sraz rodáků - Obec
České Heřmanice a SDH Netřeby
sobota 23.7. od 20. hod Taneční zábava - TJ Sokol České Heřmanice
sobota 30.7. od 13. hod. Fotbalový pouťový turnaj stará garda - TJ Sokol
České Heřmanice
neděle 31.7. od 13. hod. Fotbalový pouťový turnaj muži - TJ Sokol České
Heřmanice
Srpen :
sobota 27.8. od 19. hod. - Ukončení prázdnin - SDH Netřeby
Září :
sobota 3.9. od 18. hod. - Opékání krůt - SDH České Heřmanice
sobota 24.9. od 19. hod. - Posvícení - SDH Netřeby
Říjen:

Listopad :
sobota 19.11. od 20 hod. - Hasičský ples, SDH České Heřmanice
Prosinec :
čtvrtek 8.12. od 16 hod. - Vánoční jarmark - ZŠ České Heřmanice
sobota 17.12. od 19 hod. - Vánoční koncert - Obec České Heřmanice
pátek 31.12. od 18 hod. - OHŇOSTROJ - Obec České Heřmanice

TJ Sokol
České Heřmanice
Vás zve na

Letní tenisovou ligu čtyřher mužů
Termín konání:

Květen – Srpen,
Finálová klání 16. 9. 2011

Zahájení a seznámení s pravidly turnaje:
20. 4. 2011 v 19:00 hodin v místním pohostinství

Přihlášky do turnaje: Od 20. 3. do 15. 4. 2011
Telefonicky, nebo pomocí sms na tel. 777596663,
e-mail: m.sobel@email.cz
Dále pak osobně u p. Sobela

Startovné:

Členové TJ sokol České Heřmanice 50 Kč/osoba
Ostatní 70 Kč/ osoba

Turnaj je pořádán pro obyvatele a rodáky Českých Heřmanic,
kteří nejsou registrovanými hráči.

ROZPIS UTKÁNÍ MUŽI II.TŘÍDA JARO 2011
15.kolo

Neděle
3.4.2011

Od
16:00

České Heřmanice –
Dolní Dobrouč

16.kolo

Neděle
10.4.2011

Od
16:30

Sruby –
České Heřmanice

17.kolo

Neděle
17.4.2011

Od
16:00

České Heřmanice –
Dolní Čermná

18.kolo

SOBOTA
23.4.2011

Od
16:00

Králíky – Červená Voda B

19.kolo

Neděle
1.5.2011

Od
16:00

České Heřmanice –
Dobříkov B

20.kolo

Neděle
8.5.2011

Od
16:00

Řetová –
České Heřmanice

21.kolo

Neděle
15.5.2011

Od
16:00

České Heřmanice –
Jablonné nad Orlicí

22.kolo

Neděle
22.5.2011

Od
17:00

Sopotnice –
České Heřmanice

23.kolo

Neděle
29.5.2011

Od
16:00

České Heřmanice –
Libchavy

24.kolo

Neděle
5.6.2011

Od
16:00

Tatenice –
České Heřmanice

25.kolo

Neděle
12.6.2011

Od
16:00

České Heřmanice –
Brandýs nad Orlicí

26.kolo

SOBOTA
18.6.2011

Od
17:00

Albrechtice –
České Heřmanice

České Heřmanice
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