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Kudy, kudy, kudy cestička...
Toto krátké příslovce se stává kaţdodenně tématem bezpočtu mediálních
rozhovorů, publicistických pořadů i oficiálních jednání politiků nejen v naší
zemi, ale přinejmenším ve všech státech Evropy. Kladou si jej stejně uprchlíci
ze světa válek a chudoby, jako místně historicky zakořenění obyvatelé bohaté a
v míru ţijící části světa. A přestoţe diskuze probíhá dlouhé měsíce, není zřejmá
cesta (pro obě strany), kudy se vydat.
Předkládané argumenty a navrţená řešení se nesbliţují, ale míjejí. Na
jedné straně zřejmý a oprávněný strach z nekoordinované a svým rozsahem
nepředvídatelné imigrace běţenců různých národností - zcela odlišné kultury.
Na straně druhé bezvýchodná situace lidí, kteří válkou přišli o domov, majetek
či rodinu nebo uprchlíci z oblasti Blízkého východu a severní Afriky, kde se
voda stala díky klimatickým změnám věcí nedostupnou.
Kdyby se nejednalo o dramatickou situaci s mnohdy tragickým koncem,
nejednota a populismus mnoha našich představitelů by byla komická.
Odmítnutí imigrantů ministrem vnitra v okamţiku, kdy jich jsou stovky na
našem území, stejně jako v jednom dnu doporučená nasazení (prezident) či
nenasazení (premiér) armády na ostrahu hranic nepůsobí důvěryhodně ani na
obyvatelstvo, ani na sousední státy řešící stejné problémy.
I kdyţ konec imigrace je v nedohlednu, uţ dnes je jasné, ţe pro Evropu
začíná nová doba. Doba, kdy bude muset vystupovat jednotně s velkou
státnickou a sociální moudrostí. Bude muset oprášit hodnoty, které jí byly
společné a také nalézt odvahu k vlastní reprodukci. V opačném případě hledat
své místo v multikulturní, společensky, kulturně i sociálně různorodé
společnosti.
- jc-

Informace z obecního úřadu
 MÍSTNÍ POPLATEK – za provoz systému shromaţdování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů je pro rok 2015 vyhláškou schválen ve výši 500,- Kč.
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vţdy nejpozději do 28.
února a do 30. září, nebo je splatný jednorázově nejpozději do 30. června.
Tímto ţádáme ty, co ještě neuhradili tento poplatek, aby tak učinili co
nejdříve.
 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE – obecní úřad se na Vás opětovně obrací
s velkou prosbou o zapůjčení historických fotografií obce, tedy všech
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místních částí, které budou slouţit jako podklad pro vznik kalendáře
Mikroregionu Vysokomýtsko pro rok 2016. Předem děkujeme.

 Zastupitelé obce Vás zvou na jednání ZO, které se bude konat v pondělí
09. 11. 2015 od 19 hodin v pohostinství v Českých Heřmanicích. Návrh
programu : 1. Schválení programu, 2. Zpráva o činnosti ZO od jednání
ze dne 30.03.15 (P.Eliáš), 3. Informace o činnosti TJ SOKOL České
Heřmanice o.s. (M.Sobel), 4. Informace ze ZŠ České Heřmanice
(Mgr.J.Kafková), 5. Informace z MŠ České Heřmanice (M.Flídrová),
6. Různé, 7. Závěr. Program je pouze informativní. Bude upřesněn a
zveřejněn na úřední desce a místním rozhlasem.

-pe-

Zprávičky z jednání zastupitelstva obce
Dne 30. 03. 2015 :
 Starosta obce přednesl zprávu o jednání ZO od 06.10.2014.
Byli představeni noví zastupitelé a bylo poděkováno minulým zastupitelům.
Dále byly předneseny informace o největších dotačních akcích „Sváţíme
bioodpad z obce České Heřmanice“, „Zateplení budovy čp. 99 v Českých
Heřmanicích s pořízením nízkoemisního spalovacího zdroje„ a „Zateplení
kulturního domu v Českých Heřmanicích“. Poté starosta shrnul
projednávané záleţitosti v uplynulém období. Závěrem byl promítnut
schválený rozpočet obce na rok 2015. Podrobně byly předneseny poloţky v
příjmové tak i ve výdajové stránce rozpočtu.
 3. S informací o činnosti Sboru dobrovolných hasičů České Heřmanice
vystoupil starosta sboru Tomáš Jeřábek. V současnosti má sbor 87 členů,
podílí se na kulturním dění v obci: dětský karneval, bowling, oslava svátku
sv. Floriána, grilování krůt a tradiční hasičský ples. Letos se navíc bude sbor
podílet na pořádání Shromáţdění delegátů sborů okresu Ústí nad Orlicí dne
11.4. v Českých Heřmanicích a 10.10. oslaví SDH České Heřmanice 130 let
od zaloţení sboru, na které všechny přítomné pozval. Okrajově byla také
představena Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce České Heřmanice,
která je zřízena obcí. Má 19 členů, kaţdoročně prochází teoretickou a
praktickou výukou a je nasazována při řešení krizových situací v obci.
 ZO jednalo o třech nabídkách (OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto; Klodner
Lubomír, projektová a inţenýrská kancelář Rohozná a Projekce CZ s.r.o.,
Chrudim) na vyhotovení projektové dokumentace na výstavbu a
rekonstrukci chodníků v Českých Heřmanicích, Chotěšinách a Netřeby.
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Nejniţší nabídku na přípravné práce projektu, dokumentaci pro územní a
stavební řízení a na inţenýrskou činnost při zpracování dokumentace a
vydání stavebního povolení podala Projekce CZ s.r.o., Chrudim ve výši
246.840,- Kč s DPH.
ZO schválilo Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném
zadávání 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 sdruţené sluţby dodávky
elektrické energie a zemního plynu.
Starosta představil ZO informaci Státního fondu ţivotního prostředí ČR k
akci „Zateplení budovy čp. 99 v Českých Heřmanicích s pořízením
nízkoemisního spalovacího zdroje – stavební vícepráce“. Byl schválen
změnový list a z celkových výdajů (224.584,- Kč s DPH) bude nezpůsobilá
částka činit cca 25%, tedy 56.448,62,- Kč.
ZO jednalo o nabídce společnosti ELESTAV s.r.o., Vysoké Mýto na pořízení
ţaluzií (salónek a výčep) v částce 14.220,- Kč s DPH a pořízení okna na
prodej zmrzliny v částce 5.529,- Kč to vše do pohostinství. ZO se prozatím
shodlo na pořízení ţaluzií.
ZO schválilo nabídky Ing. Romany Vackové, Dolní Dobrouč na zpracování
projektové dokumentace vzduchotechniky výčepu a kuchyně v pohostinství
v částce 8.000,- Kč a společnosti Vzduchotechnika Veselý s.r.o., Sloupnice
na pořízení koncových prvků vzduchotechniky výčepu a kuchyně z důvodu
realizace fasády na pohostinství v částce 4.631,- Kč s DPH.
ZO jednalo o Protokolu o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického
kraje se sídlem v Pardubicích územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne
20.3.t.r, kdy byla provedena kontrola pohostinství. Bylo zjištěno 5 závad
(HACCP, značka o kouření, nevyhovující stav stěn a stropů v některých
místnostech, netekoucí teplá voda na WC pro hosty a personál a nefunkční
odvětrání WC pro personál). Termín pro odstranění nedostatků byl stanoven
od 1 týdne do 1 měsíce. Starosta zjistil cenu u dodavatelů na odstranění
závad a moţné zprovoznění místnosti na hrubou přípravu zeleniny (vaření) v
částce cca 25 tis. Kč. ZO souhlasilo.
ZO se zabývalo předloţenou Nájemní smlouvou na výrobník točené
zmrzliny mezi obcí a společností BOHEMILK, a.s., Opočno. Částka za
nájem výrobníku činní 43.560,- Kč + dopravné činí 9,68 Kč za km. Smlouva
se uzavírá do 15.11.2015. ZO odsouhlasilo.
ZO uzavření Smlouvy na sluţby (internet OÚ) se společností Fortech, spol. s
r.o., Ropkova 51, Litomyšl na 24 měsíců s měsíčním tarifem 311,- Kč.
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 ZO projednalo Oznámení ředitelky MŠ České Heřmanice o tom, ţe v
termínu 2.4-3.4.2015 (Velikonoční prázdniny) bude provoz MŠ pouze od
6,30 do 12,30 hodin z důvodu přihlášení minimálního počtu pěti dětí.
 Diskuse:
- J. Pánek st. – oprava silnice U Lipky, starosta – je v rozpočtu obce
- S. Bednářová – oprava studny u čp. 19 v Českých Heřmanicích – starosta
zjistí moţnost opravy. Oprava cesty u Přidruţené výroby – je v rozpočtu
obce.
- M. Fišerová – stojan na kola u Přidruţené výroby, zasypání růţiček –
starosta budeme vyrábět štěpku svým štěpkovačem.
- B. Tichý – oprava chodníků, starosta – připravuje se projekt na výstavbu a
opravu chodníků, je moţné se poté seznámit
- J. Balcar - uříznutí obruby u chodníku Přidruţené výroby, nebezpečí úrazu
- B. Tichý – propadlý kanál u sochy na náměstí u zastávky, starosta – zjistí u
SÚS Pa kraje
- M. Fišerová – z náměstí není vidět na věţní hodiny (dřevina), zjistí MUDr.
J Cacek
- J. Bečičková – pořízení kontejnerů na plasty 1.110 l, starosta – komunikace
se svozovou firmou
- M. Doskočil – kam s pouţitými monočlánky a bateriemi, starosta – sběrné
místo E-Box na OÚ a v Konzumu, zda větší kontejner na elektroodpad
- P. Jeřábek – údrţba příkopů (myslivost) - není moţnost uloţení velkého
odpadu, starosta – domluva při sběru velkoobjemovém odpadu.
Dne 13. 04. 2015 :
 ZO opětovně jednalo o nabídce fotografa Jaroslava Horáka na odkup
nafocených 346 ks fotek v období 2008-2013 za sníţenou cenu 24.200,- Kč s
DPH. Dále J. Horák informoval ZO, ţe v zimě nebyly podmínky na pořízení
20 ks zimních fotek a tím pádem je moţné za stejných podmínek pořídit
jarní fotky (20 ks za 12.100,- Kč bez DPH). V případě, ţe si obec vybere
ještě další jarní nebo zimní foto nad rámec 20 ks, bude účtována niţší cena
(302,50 Kč/ks). Dále bylo společně jednáno o rozsahu publikace o obci,
která by měla vzniknout k výročí 790 let od první písemné zmínce o obci.
J. Horák zašle obci aktualizovanou nabídku.
 ZO jednalo o dvou variantních nabídkách společnosti ELESTAV s.r.o.,
Vysoké Mýto na stavbu terasy u pohostinství. Jedná se o výstavbu buď ze
svahových tvárnic, nebo ze ztraceného bednění. Po diskusi byl výběr
varianty výstavby terasy odloţen na další ZO.
 ZO jednalo o ţádosti vydavatelství OFTIS s.r.o., Ústí nad Orlicí o finanční
podporu na vydání publikace "Rok 1989 v dokumentech KSČ - OV Ústí nad
Orlicí", kterou napsal Radim Dušek ředitel Okresního archivu v Ústí nad
Orlicí. ZO souhlasilo ve výši 500,- Kč.
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 ZO jednalo o předloţené Kupní smlouvě s předkupním právem na pozemek
KN st. č. 307/2 (633 m2) v k.ú. České Heřmanice (hráz Netřebského
rybníku). Smlouva zaručuje, ţe pozemek bude nadále slouţit veřejnosti k
chůzi a jízdě vozidly s hmotností pod 5 tun. ZO souhlasilo s prodejem za
kupní cenu 11.078,- Kč.
 ZO schválilo Smlouvu o reklamě a propagaci ve výši 1.000,- Kč Spolku
přátel Růţového paloučku se sídlem v Újezdci na zajištění slavnosti na
Růţovém paloučku dne 5.7.2015.
 ZO se zabývalo ţádostí Klubu RADOST, Prostějov o příspěvek na činnost.
ZO se shodlo, ţe bude alespoň podporovat organizace a občanská sdruţení v
nejbliţším okolí. ZO ţádost neschválilo.
 Starosta informoval ZO, ţe dne 24.3.t.r. podepsal předloţenou Smlouvu o
sdruţených dodávkách plynu se společností RWE Energie, s.r.o., Limuzská
3135/12, Praha a Obcí České Heřmanice s účinností od 1.5.2015 do
30.4.2017 na odběrné místo pohostinství čp. 99 v Českých Heřmanicích.
Smlouvou dojde ke sníţení tarifu z 994,- Kč na 773,- Kč bez DPH za MWh.
 ZO schválilo předloţenou Smlouvu o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadávání mezi obcí a MŠ České Heřmanice, která zaručuje
MŠ se účastnit centralizovaného zadání veřejné zakázky na dodávky
elektrické energie.
 ZO jednalo o nabídce Zemědělsko obchodního druţstva Zálší na převod
sýpky do vlastnictví obce za úplatu 90.000,- Kč, která se nachází na
pozemku KN st. č. 1/1 v Českých Heřmanicích. V ceně jsou obsaţeny
náklady na geometrický plán, odhad, poplatky spojené s převodem
nemovitosti a oprava části fasády, jako spoluúčast druţstva k dotaci ve výši
60.000,- Kč. Dle předběţného znaleckého posudku činí cena nemovitosti
více neţ 400.000,- Kč. V roce 2014 si ZO nechalo vypracovat o odborný
posudek (1.500,- Kč) od společnosti S.P.UNI, s.r.o., Řetová na zabudované
dřevěné konstrukce v budově sýpky. Z posudku vyplývá nutnost
represivního a preventivního ošetření střešní a stropní konstrukce a podlah v
cenové výši 70.120,- Kč bez DPH a pouţití dalších nemalých finančních
prostředků na sanaci vlhkého zdiva. ZO schválilo nákup sýpky.
 ZO jednalo o nabídce občanského sdruţení Český varhanní festival o.s.,
Mšec na uspořádání varhanního koncertu v kostele sv. Jakuba v rámci 9.
ročníku Českého varhanního festivalu. Náklady na uspořádání koncertu činí
10.000,- Kč a vybrané vstupné je moţné pouţít na pronájem kostela,
ponechat obci či věnovat majiteli varhan. ZO letos nabídku nevyuţije a
pověřuje předsedkyni kulturní komise jednat o termínu (23.7. pouť) v roce
2016 a koncert uspořádat při příleţitosti oslav výročí 790 let od první
písemné zmínce o obci.
 ZO jednalo o ţádosti obyvatel z místní části Chotěšiny (Chotěšinky) o
umístění dopravní značky „místní část Chotěšiny“ s dodatkovou tabulí na
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sníţení rychlosti 50 nebo 60 km/hod. Starosta informoval ZO, ţe tuto ţádost
postoupil na Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí.
ZO jednalo o ţádosti 28 obyvatel Českých Heřmanic o rozšíření stávajícího
nebo vybudování nového dětského hřiště. ZO pověřilo starostu jednat s
ţadateli ohledně osazení herních prvků při rozšíření stávajícího hřiště
popřípadě návrhu umístění nového hřiště. Iniciativa k řešení ţádosti by měla
vycházet od ţadatelů.
ZO jednalo o Sanitárním dnu Mikroregionu Vysokomýtska (sportovně
relaxační odpoledne, které se bude konat dne 06.06.2015 od 13 hod. v obci
Slatina. Toto odpoledne je opačnou akcí k plesu Mikroregionu a pořádat by
ho měly obce, které nedisponují většími kulturními domy nebo sály. Starosta
navrhuje, aby soutěţní druţstvo bylo sloţeno se zastupitelů (příště sdělí
členové ZO, zda se mohou zúčastnit). ZO souhlasilo s úhradou pro kaţdého
startujícího ve výši 100,- Kč na pokrytí startovného.
ZO projednávalo vyrozumění Policie ČR podle § 58/4 zákona č. 209/1990
Sb. o přestupcích k oznámení ze dne 16.2.t.r. o odcizení lavičky z
autobusové zastávky v Chotěšinách. Toto oznámení bylo dne 24.3.t.r.
odloţeno, neboť nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, ţe jej
spáchala určitá osoba.
Ing. L. Hlávka poţádal ZO o informaci, zda obec vlastní nebo připravuje
pozemky pro stavbu rodinných domů (RD) v místní části České Heřmanice.
Starosta informoval ZO, ţe v územním plánu obce je více lokalit pro
výstavbu RD, ale bohuţel kromě jedné lokality nejsou ve vlastnictví obce.
Lokalita s obecními pozemky bezprostředně navazuje na pozemek
Římskokatolické farnosti České Heřmanice KN č. 20/1 v k.ú České
Heřmanice, který by po případném převodu obci spolu s těmito pozemky
obce tvořily ucelenou zastavěnou lokalitu podél místní komunikace. Dále se
ještě jedná o pozemek KN č. 348/2 v k.ú. České Heřmanice, na které by bylo
moţné také stavět RD. O převod těchto pozemků je zaţádáno. Dále se mají v
letošním roce zahájit v k.ú. České Heřmanice pozemkové úpravy a podaří li
se domluvit s vlastníky pozemků, tak by obec začala připravovat další
lokality pro stavbu RD (horizont 3 let). ZO pověřuje starostu a MVDr. J.
Cacka jednat s Biskupstvím královéhradeckým ohledně podání ţádosti o
převod uvedených pozemků (lhůta do 3 měsíců).
Starosta představil ZO zásady aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) úřadu
práce pro rok 2015 v Pardubickém kraji. Do projektu Veřejně prospěšných
prací (VPP) budou prioritně zařazeni uchazeči evidovaní minimálně 5
měsíců, nebo minimálně 3 měsíce (50+, nebo do 30 let věku, nebo OZP,
nebo ţeny po MD, nebo osoby pečující o dítě do 15 let). V projektu
Společensky účelných pracovních míst (SÚPM) je stanovena délka evidence
pro zařazení do projektů minimálně 12 měsíců, nebo minimálně 5 měsíců
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(50+, nebo OZP, nebo ţeny po MD, nebo osoby pečující o dítě do 15 let,
nebo osoby vyţadující zvláštní pomoc z jiných váţných důvodů), nebo
minimální délka evidence 3 měsíců uchazeči do 30 let věku. Pro oba
projekty jsou také společní uchazeči absolventi (bez rozdílu dosaţeného
stupně vzdělání, postrádající pracovní zkušenosti). Dále ZO probíralo
předloţený seznam uchazečů. ZO se shodlo podat do 15.4.t.r. ţádost o
příspěvek na SÚPM na Ţ. Horáčkovou, Choceň (kuchař, číšník) s nástupem
od 1.5. a D. Opařilovou, Netřeby s nástupem od 10.6., které je moţné
zaměstnat v pohostinství. VPP prozatím řešena nebudou.
ZO jednalo o nabídce společnosti Linde Gas a.s., Praha na pořízení
výčepních plynů a pronájmu lahví na plyn do pohostinství. Tím bude lépe
ošetřeno pivo. ZO se shodlo na pronájmu 2ks lahví 248,- Kč/rok/ks a
pořízení 2 ks Biogonu-20 za 504,- Kč za láhev.
ZO jednalo o předloţených nabídkách společnosti ELEKTRO FRANC s.r.o.,
Ústí nad Orlicí na pořízení sporáku do hasičské zbrojnice v místní části
Netřeby. ZO se shodlo rozhodnutí o pořízení odloţit na další jednání ZO.
Starosta navrhl ZO pořídit alkohol tester z důvodu kontroly zaměstnanců. Z
nabídky společnosti ELEKTRO FRANC s.r.o., Ústí nad Orlicí byl vybrán
tester V-Net DA 7000 za 1.750,- Kč s DPH.
ZO jednalo o ţádosti A. Tiché, Č. Heřmanice o pronájem bytu č. 4 v čp. 75 v
Českých Heřmanicích. K záměru obce č. 1/2015 o pronájmu tohoto bytu se
nikdo jiný nevyjádřil a A. Tichá splňuje pravidla pro přidělování
podporovaných nájemních bytů (vstupních bytů) postavených obcí České
Heřmanice. Nájemné je schváleno ZO Usnesením č. 211/2012 ve výši 45,Kč za m2 podlahové plochy. Dále se ZO seznámilo se zápisem z kontroly
dodrţování smlouvy o nájmu tohoto bytu. Byt bude předán obci po
odstranění závad dne 24.4.2015. ZO schválilo pronájem bytu A. Tiché.
ZO jednalo o nabídce společnosti S&E Solutions s.r.o., Litomyšl na pořízení
ţacího traktoru Starjet UJ 102- 23 (P6) a opravu sekačky. Vzhledem k tomu,
ţe je schváleno Usnesení č. 181/2013, které upravuje pravidla při zadávání
zakázek malého rozsahu: při zakázce do 50 tis. Kč s DPH bude osloven
pouze jeden zhotovitel a při zakázce 50 tis. Kč s DPH a více budou osloveni
minimálně tři zhotovitelé, tak ZO pověřuje starostu zajistit ještě dvě nabídky.
Co se týče opravy obecní sekačky HECHT, tak vyčíslená oprava převyšuje
7.000,- Kč bez DPH a je pro obec nerentabilní.
Diskuse: Starosta informoval ZO, ţe pořídil ubrusy do kulturního domu za
18.586,- Kč. Starosta informoval ZO, ţe dne 16.4.2015 od 17 hodin
proběhne v pohostinství seminář Policie ČR „Prevence předcházení
dopravních nehod“; ZO jednalo o moţné podpoře MMR na výstavbu
Komunitních domů pro seniory; Starosta informoval ZO, ţe nakoupil příbory
do kulturního domu v částce 4.719,- Kč (150 x lţička, lţíce, nůţ a vidlička).
ZO souhlasí; Starosta informoval ZO, ţe se stal členem dozorčí rady MAS
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Litomyšlsko o.p.s. (za Komunnitní školu České Heřmanice); ZO jednalo o
moţném prodlouţení realizace projektu „Další vzdělávání venkovského
obyvatelstva v Ústeckém, Moravskoslezkém a Pardubickém kraji“ do
13.9.t.r.. ZO souhlasí. Starosta představil ZO náklady na opravu
malotraktoru - přední gumy cca 5500,- Kč + práce (sbíhavost, přetěsnění
levé poloosy, výměna loţisek na levém svislém čepu, mytí) cca 4.000,- Kč.
ZO souhlasí; I. Plašilová upozornila ZO na nezametení místní komunikace u
čp. 2 v Českých Heřmanicích (starosta zajistí); I. Plašilová informovala ZO o
jednání školské rady (chybějící zábradlí na půdě, zatéká na WC v ZŠ a škola
v přírodě v Mladočově); M. Sobel se informoval na odvoz trávy z
fotbalového hřiště (přistavění kontejneru). ZO se shodlo ponechat nadále
stejnou částku za odvoz ve výši 100,- Kč; M. Sobel poţádal ZO na
dovybavení pohostinství - chladící box (doporučeno pouţít stávající ledničku
a oslovit p. Marcala ohledně nabídky mrazáku a chladícího boxu) a upravit
skříň ve výčepu (cca 1000,- Kč). ZO souhlasí; MVDr. J. Cacek poţádal ZO o
údrţbu v okolí kříţku (pozemek 342/1 v k.ú. České Heřmanice; Dále
informoval o opravě ţebříku u věţních hodin v kostele.
Dne 27. 04. 2015 :
 ZO jednalo o nabídce fotografa Jaroslava Horáka na pořízení fotoreportáţí (3
společenské akce za 14.520,- Kč) a publikace o obci (64 stran za 70.840,Kč, 80 stran za 71.200,- Kč). Vzhledem k Usnesení č. 181/2013, které
upravuje pravidla při zadávání zakázek malého rozsahu: při zakázce 50 tis.
Kč s DPH a více budou osloveni minimálně tři zhotovitelé, tak ZO pověřuje
starostu zajistit ještě dvě nabídky (Tiskárna Osík, Tiskárna G TISK Vysoké
Mýto). Pořízení fotoreportáţí bylo schváleno.
 ZO opětovně jednalo o dvou variantních nabídkách společnosti ELESTAV
s.r.o., Vysoké Mýto na stavbu terasy u pohostinství. Jedná se o výstavbu buď
ze svahových tvárnic, nebo ze ztraceného bednění. Po dlouhé diskusi byla
pro realizaci vybrána varianta terasy ze ztraceného bednění. Vzhledem k
tomu, aby mohla být stavba terasy poptána, ZO se shodlo oslovit Ing.
P. Vacka, Ústí na Orlicí na zpracování projektu terasy (pro – 6, zdrţel se – 1).
Dále starosta informoval ZO, ţe v nabídce společnosti ELESTAV s.r.o.,
Vysoké Mýto na pořízení ţaluzií do pohostinství (salónek a výčep) v částce
14.220,- Kč s DPH chybí ţaluzie do 3 oken v salónku. ZO poţaduje nabídku
doplnit.
 ZO jednalo o třech nabídkách (S&E Solutions s.r.o., Litomyšl, Zahradní
technika Děd s.r.o., Vysoké Mýto a Welding progress s.r.o., Ústí nad Orlicí)
na pořízení ţacího traktoru Starjet UJ 102- 23. ZO vybralo nejniţší nabídku
společnosti S&E Solutions s.r.o., Litomyšl ve výši 126.500,- Kč s DPH.
 ZO se seznámilo s odpovědí Římskokatolické farnosti České Heřmanice k
záměrům obce na pozemcích farnosti. Administrátor Mgr. Jiří Bernard
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Špaček bude osobně konzultovat záměry obce na Královéhradeckém
biskupském úřadu, který můţe dát souhlas k případným převodům
nemovitostí.
 ZO se seznámilo s vyjádřením dopravního inspektorátu Policie ČR,
Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad
Orlicí k dopravní situaci v „Chotěšinkách“ dle ţádosti místních obyvatel o
sníţení rychlosti. Dopravní inspektorát doporučil umístit dopravní značku IS
15a - "Jiný název". Starosta předá toto vyjádření na Odbor dopravy a
silničního hospodářství Městského úřadu Vysoké Mýto.
 Starosta informoval o změně zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi. Při posuzování nároku na doplatek na bydlení u ţadatele o dávku,
který uţívá bydlení v ubytovacím zařízení je poskytovatelem dávky k jejímu
vyplacení od května 2015 vyţadován souhlas obce.
 Starosta informoval ZO, ţe musel stáhnout ţádost o příspěvek na SÚPM na
Ţ. Horáčkovou, Choceň (kuchař, číšník) s nástupem od 1.5., protoţe paní
Horáčková nenastoupí (nástup do jiné práce). Proto oslovil dva jiné uchazeče
– Hanu Křemínskou, Česká Třebová a Františka Kuchtu, Sloupnice, kteří se
osobně představili ZO a také představili své záměry v pohostinství. ZO po
diskusi nevybralo ţádného uchazeče a prozatím se na provozu pohostinství
nebude nic měnit. Dále se ZO shodlo, ţe bude na provozovnu vybírán
vyučený uchazeč (Kuchař – číšník) s praxí s nástupní mzdou 80,- Kč/hodinu
(pro – 6, proti – 1).
 ZO projednávalo předloţenou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - sluţebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP-12-2007172/vb/1 „České Heřmanice, 1/1, Loukota, RD, svod+knn“ se
společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín na pozemku obce KN č. 1193/17 v
k.ú. České Heřmanice za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč. ZO souhlasilo.
 ZO obdrţelo poděkování od Okresního sdruţení hasičů Ústí nad Orlicí za
pomoc při zajištění Shromáţdění delegátů sborů okresu Ústí nad Orlicí dne
11.4.t.r. v Českých Heřmanicích. ZO si poděkování velice váţí.
 ZO schválilo Smlouvu o uloţení tlakové kanalizační přípojky s Jakubem
Chlebounem, České Heřmanice a obcí do pozemku obce KN č. 80/4 a 82/3 v
k.ú. České Heřmanice.
 ZO jednalo o moţné podpoře obce formou sbírky Charity ČR pro Nepál
zasaţený ničivým zemětřesením dne 25.4t.r. ZO souhlasilo s 1.000,- Kč.
ZO opětovně jednalo o předloţených nabídkách společnosti ELEKTRO
FRANC s.r.o., Ústí nad Orlicí na pořízení sporáku do hasičské zbrojnice v
místní části Netřeby. Dle doporučení místních obyvatel byl ZO vybrán sporák
GORENJE EC 57102 AW za 7.790 Kč + PHE 69 Kč
 Diskuse: ZO jednalo o nabídce pořízení ţidlí a stolů do pohostinství. ZO
nabídku zatím nevyuţije; Starosta se ptal zastupitelů, zda se mohou účastnit
Sanitárního dne Mikroregionu Vysokomýtska 6.6.t.r. ve Slatině (většina
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nemůţe). T. Jeřábek zajistí soutěţní druţstvo; Starosta informoval ZO, ţe od
1.5.t.r. dochází ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev a tím můţe dojít k navýšení odměn ZO.
Starosta také navrhl navýšení odměny pro paní účetní A. Kučerovou
(účetnictví pohostinství). ZO se po diskusi shodlo o navýšení mzdy účetní o
500,- Kč měsíčně, navýšení mzdy starosty dle tohoto nařízení vlády a tom,
ţe měsíční odměny neuvolněných zastupitelů a místostarosty zůstanou
nezměněny (výše dle Usnesení č. 169 a 170/2014); Starosta informoval ZO,
ţe byla dokončena oprava bytu č. 2 (výměna vany, baterie, odpadů, nová
hydroizolace a stavební práce v souvislosti s flekem na fasádě domu čp. 75 v
Českých Heřmanicích); Starosta informoval ZO, ţe akci „Tepelné čerpadlo
do kulturního domu v Českých Heřmanicích“ bylo přiděleno akceptační
číslo 15249093 CZ.1.02/3.1.00/15.27270 a bude dále posouzeno. ZO
pověřilo starostu zajistit nabídku od Ing. J. Kamenického na zpracování
projektové dokumentace na tuto akci; ZO projednávalo nabídku společnosti
Antišmejdi s.r.o., Lanškroun, která ţádá obec o pomoc při průzkumu
zaměřeného na stupeň osobní ochrany seniorů a jejich majetku, jakoţ i na
zjištění výše jejich pocitového bezpečí. Dále poskytuje právní poradenství,
pomoc při jednání s úřady a další sluţby. Nabízí také zdarma přednášku v
obci k tomuto tématu. ZO navrhuje tuto ţádost postoupit Komunitní škole;
ZO jednalo o tom, zda vrátit vloţné za zájezd na Floru Olomouc těm, kteří
se nemohli zúčastnit. ZO se shodlo vrátit ½ ceny zájezdu těm, kteří doloţí
doklad o nemoci; starosta informoval ZO, ţe dne 7.5.t.t. od 16. hod se
uskuteční Den matek, kterého se nemůţe zúčastnit. Omluvil se i
místostarosta a někteří členové ZO. Poděkování a předání kytek zajistí
T. Jeřábek. Obec uhradí občerstvení pro účinkující a učitele. Dobrovolné
vstupné bude věnováno dětem a ţákům v MŠ a ZŠ. ZO souhlasí; ZO bylo
představeno vyúčtování Velikonočního jarmarku. ZO ţádá upřesnění
vyúčtování i se sponzory. Dále bylo navrţeno, aby příští Velikonoční jarmark
byl pořádán v reţii komunitní školy (náklady budou hrazeny ze vstupného a
případný zůstatek ostane komunitní škole). Podmínky pro zapůjčení
kulturního domu budou stejné jako u ostatních místních organizací. ZO
souhlasí; I. Plašilová se informovala ZO, zda jsou odstraněny závady v
budově školy (chybějící zábradlí na půdě, zatéká na WC). Starosta zajistí
nabídky; M. Sobel se informoval, zda můţe TJ Sokol České Heřmanice
pouţít od hasičské zbrojnice v Českých Heřmanicích dřevo na pálení
čarodějnic. ZO souhlasilo; Dále M. Sobel navrhl ZO uzavření pohostinství
30.4. (pálení čarodějnic na hřišti). T. Jeřábek také navrhl datum uzavření
23.5. (oslava sv. Floriána u hasičárny). ZO souhlasilo; MVDr. J. Cacek
informoval ZO, ţe zajistí odstranění thuje u kostela (výhled na věţní
hodiny). ZO jednalo o ústní ţádosti K. Kašparové o prodlouţení nájemní
12

smlouvy na obecní byt č.3 v čp. 75 v Českých Heřmanicích. ZO poţaduje
dodat písemnou ţádost a potřebné doklady.
Dne 11. 05. 2015 :
 ZO byl představen vysávací přístroj Ecobase s naklepávacím kartáčem a
elektrostatickou čtyřnásobnou filtrací za nabídkovou cenu 14.800,- Kč s
DPH. ZO diskutovalo o jeho vyuţití v obci. Starosta navrhl úklid v
kulturním domě a pohostinství (vysátí ţidlí a zátěţových koberců), úklid na
OÚ (vysátí zátěţových koberců, ţidlí a vyčištění kancelářské techniky) a
vysátí lůţkovin a koberců v MŠ a ZŠ, protoţe vysavač splňuje náročné
podmínky hygieny i pro astmatiky a osoby s alergiemi. Dále byl představen
ekologický přípravek na čištění za 200,- Kč, sada filtrů za 790,- Kč a taška
na přenos vysavače za 1.490,- Kč. ZO souhlasilo s nákupem.
 ZO opětovně jednalo o třech nabídkách (Jaroslav Horák, Tiskárna Osík a
Tiskárna G TISK Vysoké Mýto) na tisk publikace o obci v rozsahu 64 nebo
84 stran A5 a včetně grafické úpravy. Vzhledem k tomu, ţe se nabídky liší (v
počtu úpravy textu a fotografií), tak se ZO shodlo nejdříve připravit text o
obci a místních organizací. Předsedové místních organizací, ZO a starosta
zodpovídají za to, ţe do 31.7.2015 bude na OÚ zaslán text na A4 (velikost
písma 12 a formát Times New Roman) o historii a činnosti za posledních 10
let + 10 ks fotografií. Starosta – obec, místní část Chotěšiny a MS Březina
České Heřmanice, I. Plašilová – místní část Borová, M. Sobel – TJ Sokol
České Heřmanice, J. Pánek – SDH Netřeby a místní část Netřeby, MVDr.
J. Cacek – Římskokatolická farnost České Heřmanice, T. Jeřábek – SDH
České Heřmanice, Mgr. J. Kafková – ZŠ České Heřmanice, L. Nádvorníková
– MŠ České Heřmanice, L. Vacková – Komunitní škola České Heřmanice.
 ZO jednalo o nabídce Ing. P. Vacka, Ústí nad Orlicí na zhotovení projektové
dokumentace terasy u pohostinství ve výši 15.000,- Kč s DPH. Projekt bude
obsahovat technickou zprávu, situaci, pohledy, půdorys, statický výpočet
opěrné stěny, vyjádření správců sítí a rozpočet. ZO nabídku schválilo.
 ZO jednalo o obdrţené Výpovědi Smlouvy č. OS200520003899 ze dne
20.12.2005 o zajištění zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů od
společnosti EKO-KOM, a.s. Praha ke dni 30.9.2015. Starosta informoval
ZO, ţe minulé ZO odmítlo podepsat novou smlouvu, protoţe by mohl dle
smlouvy odpad z obce končit ve spalovnách. Dále EKO-KOM obci nabídl
novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů. ZO
pověřilo starostu konzultovat výpověď a text nové smlouvy se Sdruţením
místních samospráv ČR.
 ZO schválilo předloţenou nabídku J. Kamenického, Dlouhá Třebová na
zpracování projektové dokumentace na akci „Instalace tepelného čerpadla
pro kulturní dům v Českých Heřmanicích“ ve výši 82.280,- Kč s DPH.
Projekt bude slouţit pro účely stavebního řízení a bude obsahovat stavební
část, plynoinstalaci, ústřední vytápění a elektroinstalaci.
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 ZO schválilo nabídku společnosti ELESTAV s.r.o., Vysoké Mýto na pořízení
ţaluzií (16.832,- Kč s DPH), okna na prodej zmrzliny (5.520,- s DPH) a
dalších objednávek (2 ks stavěče dveří a zaráţek za 1.921,- Kč s DPH a
zednické práce po prostupech vzduchotechniky a otopných rozvodů, přívod
vody a odpadu k plynovému kotli a další za 4.565,- Kč s DPH).
 ZO jednalo o nabídce P. Jeřábka, České Heřmanice na zhotovení zábradlí na
půdě v budově školy (bezpečnost práce) ve výši 3.500,- Kč. Dále starosta
informoval, ţe ještě je potřeba pořídit zábradlí na schody na půdu, které lze
zakoupit za cca 1.000,- Kč. ZO souhlasilo.
 M. Sobel přednesl ţádost TJ Sokol České Heřmanice o.s. o směnu pozemku
KN č. 1326/11 (317 m2) za pozemky obce KN č. 57/2 (48 m2), 57/3 (193
m2) a 57/4 (50 m2) v k.ú. České Heřmanice. ZO po diskusi navrhlo, aby TJ
Sokol směnila ještě pozemek KN č. 1326/14 (170 m2) a obec by mohla TJ
ještě nabídnout pozemek KN č. 1326/13 (54 m2) pro případný přístup
pozemků za potokem. Účetní obce a TJ Sokol se budou informovat u
finančního úřadu ohledně ocenění pozemků v případě, ţe směnu bude ţádat
obec.
 ZO schválilo nabídku společnosti Gerappa spol. s r.o., Ústí nad Orlicí na
opravu rozbitého skla a pantu a pořízení samozavírače u dveří v čp. 75 v
Českých Heřmanicích ve výši 4.168,- Kč s DPH.
 ZO jednalo o ţádostech MŠ České Heřmanice a ZŠ České Heřmanice o
navýšení rozpočtů z důvodu navýšení úhrady za účetnictví o 9.550,- Kč za
kaţdou organizaci. Jedná se o jednorázové navýšení po domluvě s účetní
paní Ing. J. Pánkovou (změna účetnictví). ZO navýšení schválilo.
 ZO jednalo o ţádosti ředitelky ZŠ České Heřmanice pí. Mgr. J. Kafkové o
udělení výjimky z nejniţšího počtu ţáků v základní škole. Podle § 4 odst. 1
vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, je nejniţší počet ţáků ve
škole tvořené dvěma třídami prvního stupně nejméně 12 ţáků v průměru na
1 třídu, tj. 24 ţáků. Ve školním roce 2015/2016 by do školy mělo nastoupit
22 ţáků. V případě povolení výjimky se zřizovatel zavazuje uhradit zvýšené
výdaje na vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským
normativem. Starosta informoval ZO, ţe bylo dobré zjistit, jakým způsobem
je moţné postupovat i bez udělené výjimky. ZO pověřuje starostu zajistit
další potřebné informace na KÚ Pardubického kraje.
 ZO jednalo o nabídce Vydavatelství P+R, Svitavy na natočení videospotu o
obci v délce 5 aţ 10 minut za 4.400,- Kč, který by poté mohl být ke
zhlédnutí na www stránkách obce. ZO souhlasilo.
 Diskuse: Starosta informoval, ţe pí. K. Kašparová řádně dodala (29.4.)
ţádost a podklady k pronájmu bytu č. 3 (smlouva prodlouţena); ZO
projednalo ţádost pí M. Eliášové, České Heřmanice na pronájem části
obecních pozemků KN č. 9/4, 9/8, 346/2 v k.ú. České Heřmanice za účelem
sušení trávy. ZO se shodlo jiţ pozemky raději nepronajímat (budoucí
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výstavba RD); ZO bylo představeno vyúčtování Velikonočního jarmarku i se
sponzory. Příjmy ze vstupného a trţeb 3.429,- Kč a sponzoři 5.600,- Kč a
výdaje za praní a odvoz ubrusů a dekoračního materiálu 1.371,- Kč a na
hudbu 4.700,- Kč; ZO jednalo o ústní ţádosti nájemců bytů č. 3 a 4 o
pořízení sítí proti hmyzu a ţaluzií do oken. Nabídku zajistí starosta; ZO
opětovně jednalo o příspěvku na obědy pro zaměstnance. Dle Usnesení ZO
č. 47/2015 je příspěvek ve výši 25,- Kč a byl počítán z ceny obědu 53,- Kč
při platbě v hotovosti. Při fakturaci jsou ale obědy účtovány za 63,- Kč. ZO
se shodlo, ţe příspěvek obce zůstává 25,- Kč; Starosta informoval ZO, ţe
dne 19. – 21.5.t.r. je na pracovní cestě ve Štrasburku; M. Sobel poţádal ZO o
pořízení nové pokladny na dobrovolné vstupné (cenu zjistí MUDr.
M. Novotná); ZO jednalo o moţnosti zapůjčení stolů a lavic od TJ Sokol na
venkovní posezení u pohostinství (M. Sobel zjistí); Dále M. Sobel poţádal
ZO o pořízení telefonu do pohostinství (nabídku zajistí starosta); MVDr.
J. Cacek poţádal starostu, aby zaměstnanci uklidili v okolí kontejnerů a
posekali potok; Dále J. Cacek poţádal starostu o zjištění moţnosti grantu na
restaurování obrazu farnosti; T. Jeřábek poţádal ZO o reklamní předměty
obce na fotbalové utkání staré gardy v Kobylí. ZO souhlasilo; Dále
T. Jeřábek poţádal ZO o nový nástřik CAS 25 před výročím SDH.
Předpokládaná cena 20 tis. Kč bez DPH. ZO souhlasilo; ZO jednalo o výši
pronájmu kulturního domu pro komunitní školu v případě tanečních. ZO se
shodlo na 500,- Kč za taneční lekci.
Dne 25. 05. 2015 :
 ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2015. Rozpočtovým opatřením dojde
v souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, aniţ se
změní celkový objem rozpočtu.
 ZO jednalo o nabídce Izolatérství Jiří Beneš, Sloupnice na opravu střechy
nad WC v budově školy. Vzhledem k Usnesení č. 181/2013, které upravuje
pravidla při zadávání zakázek malého rozsahu: při zakázce 50 tis. Kč s DPH
a více budou osloveni minimálně tři zhotovitelé, tak ZO pověřuje starostu
zajistit ještě dvě nabídky (Tomeš Karel - Izolace, Česká Třebová a Stanislav
Pávek, Sloupnice).
 ZO projednalo nabídku Lubomíra Dočkala DoNet, Litomyšl na zřízení
pevné telefonní linky do pohostinství v pořizovací ceně 2.553,- Kč (zřízení a
nastavení, port Phone Adapter a přenosný telefon s displejem). Jedná se
telefonování přes internet v síti FAYN Telecommunications s.r.o., Brno s
měsíčním paušálem buď 99,- Kč (volání na pevné linky zdarma a na mobilní
linky za 0,98,- Kč za minutu), nebo 299,- Kč (volání na pevné a mobilní
linky zdarma). Navíc se platí se bílé linky a volání do zahraničí. ZO
souhlasilo se zřízením pevné linky a měsíční paušál 299,- Kč.
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 ZO schválilo nabídku Správy a údrţby silnic Pardubického kraje
(cestmistrovství Běstovice) na opravu (výsprava výtluků teplou obalovanou
směsí ACO 8 a zástřik spár emulzí s kamenivem frakce 2/4) místní
komunikace KN č. 1281/1 v k.ú. České Heřmanice (Netřeby – Sloupnice) ve
výši 10.406,- Kč.
 Starosta informoval ZO, ţe obec obdrţela registraci akce na mezinárodní
neregionální seminář „VKŠ 2015 - vzdělávání v komunitně vedeném
místním rozvoji (CLLD) v obcích" od Ministerstva pro místní rozvoj.
Náklady semináře jsou 289.000,- Kč, dotace bude činit 184.100,- Kč a podíl
obce bude nyní 104.900,- Kč. Podíl můţe být pokryt záštitou hejtmana
Pardubického kraje cca 20.000,- Kč, minimálním vloţným od účastníků od
56.000,- Kč, sponzory, popřípadě spoluúčastí Národní sítě venkovských
komunitních škol (NSVKŠ) a malou spoluúčastí obce.
 Starosta informoval ZO, ţe dojde k posunutí veřejné zakázky na sdruţené
sluţby dodávky elektrické energie a zemního plynu. Bude nutné prodlouţit
do 31.10.2015 smlouvy o odběru se společností SYNERGY SOLUTION s. r.
o., Praha. Ceny za elektřinu a plyn zůstanou stejné.
 ZO schválilo nabídku společnosti Gerappa spol. s r.o., Ústí nad Orlicí na
pořízení a montáţ 6 ks sítí proti hmyzu (2.560,- Kč), ţaluzií (4.108,- Kč) do
6-ti oken a 6 ks rolet (10.019,- Kč) do střešních oken do bytů č. 3 a 4 v čp.
75 v Českých Heřmanicích.
 ZO se zabývalo Smlouvou darovací mezi Komunitní školou České
Heřmanice (KŠ) a společností Iveco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto o
poskytnutí daru ve výši 25.000,- Kč na nákup keramické pece. KŠ byl také
na nákup pece poskytnut grant Pardubického kraje ve výši 5.000,- Kč.
Vzhledem k získání daru od společnosti Iveco Czech Republic, a.s. uvaţuje
KŠ o pořízení ještě hrnčířského kruhu cca za 10.000,- Kč (pro – 4, proti – 1)
s dopravou. Celkem by náklady i s nákupem pece vyšly na 70.000,- Kč,
takţe by obec doplatila pouze 40.000,- Kč (v rozpočtu obce 55.000,- Kč).
ZO souhlasilo, aby před převodem částky 40.000,- Kč na komunitní školu s
ní byla sepsána dohoda o převedení keramické pece a hrnčířského kruhu na
obec po udrţitelnosti projektu.
 ZO schválilo Smlouvu č. OKŘ/15/21918 o poskytnutí účelové dotace na
poţární techniku a věcné prostředky poţární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 2015. Dotace ve
výši 20.000,- Kč je určena na pořízení elektrocentrály a kalového čerpadla s
příslušenstvím. Starosta představil ZO nabídku S&E Solutions s.r.o.,
Litomyšl na elektrocentrálu HONDA EC 3600 s osvětlovací technikou za
34.400,- Kč s DPH a na kalové čerpadlo EVAK HIPPO 200SA za 9.400,- Kč
s DPH. ZO pověřilo starostu poptat ještě nabídku na třífázovou
elektrocentrálu.
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 Diskuse: ZO jednalo o ţádosti Ing. K. Hudečkové a Bc. P. Prokopa, DiS. o
informaci ke stavebním parcelám. Starosta informoval ZO, ţe v současnosti
má obec v územním plánu v místní části České Heřmanice navrţeno několik
lokalit pro výstavbu rodinných domů (RD), ale bohuţel kromě jedné lokality
nejsou pozemky v daných lokalitách ve vlastnictví obce. Lokalita s obecními
pozemky bezprostředně navazuje na pozemek Římskokatolické farnosti
České Heřmanice (o převodu je jednáno), který by po případném převodu
obci s těmito pozemky spolu tvořily ucelenou zastavěnou lokalitu podél
místní komunikace. Další moţností pro stavbu RD jsou dva volné pozemky
obce v místní části Chotěšiny. V ostatních místních částech obce (Borová a
Netřeby) je také navrţeno několik lokalit pro stavbu RD, ale bez potřebných
pozemků obce. V tomto případě bude obec finančně podporovat výstavbu
inţenýrských sítí k novým RD; M. Sobel informoval ZO o podmínkách
zapůjčení stolů a lavic od TJ Sokol České Heřmanice. Stoly a lavice budou
zabezpečeny na noc lankem se zámkem. V případě poškození půjčeného
majetku obec zajistí uvedení do původního stavu. V případě ztráty majetku
obec zakoupí nový. ZO souhlasilo; Starosta podal ZO informace k nominaci
do komisí na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Chotěšiny“. ZO souhlasí s nominací P. Eliáše a náhradníka M. Sobela do
komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na veřejnou zakázku
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotěšiny“; Starosta informoval ZO,
ţe B. Dlouhý poţádal o ukončení pracovního vztahu k 31.5.t.r. v rámci VPP.
ZO pověřilo starostu připravit na další jednání seznam případných uchazečů;
Starosta informoval o upomínce úhrady faktury č. 20120116 od J. Kováře,
Sloupnice ve výši 7.417,- Kč za opravu potrubí v budově školy, která
doposavad nebyla uhrazena. ZO souhlasilo s úhradou; I. Plašilová se
informovala, zda je moţné zajistit posekání příkopů z Českých Heřmanic na
Borovou. Starosta zjistí; M. Sobel se informoval ohledně dosypání písku na
CVA. Co s tím původním špatným pískem a nerovnostmi na hřišti? Starosta
zjistí; Dále se M. Sobel informoval, zda bude upravena (uříznuta) obruba u
chodníku u Přidruţené výroby. Starosta – zatím není hotovo. Je třeba pořídit
diamantový kotouč.
Dne 08. 06. 2015 :
 ZO jednalo o nabídce společnosti S&E Solutions s.r.o., Litomyšl na
elektrocentrálu HONDA EC 3600 (jednofázová) s osvětlovací technikou za
34.400,- Kč s DPH a na kalové čerpadlo EVAK HIPPO 200SA za 9.400,- Kč
s DPH (viz minulé ZO). Dále společnost nabídla obci elektrocentrálu
HONDA ECT 7000 (třífázová) za 39.000,- Kč s DPH a elektrocentrálu
HERON (třífázová) za 27.990,- Kč (niţší výkon). ZO ještě jednou pověřilo
starostu poptat další společnost (Welding progress s.r.o., Ústí nad Orlicí)
ohledně nabídky třífázové elektrocentrály a kalového čerpadla.
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 ZO jednalo o zamítnutí ţádosti o podporu z Operačního programu Ţivotní
prostředí (OPŢP) na akci „Instalace tepelného čerpadla pro kulturní dům v
Českých Heřmanicích“. Ţádost byla zamítnuta Řídícím orgánem na základě
doporučení Řídícího výboru OPŢP, protoţe v podoblasti 3.1.1. získal projekt
0 bodů (nízké úspory CO2). Starosta navrhl ZO, aby Ing. J. Kamenický
vypracoval studii na vytápění kulturního domu pomocí zemních vrtů v
částce 9.000,- Kč bez DPH. ZO souhlasilo.
 ZO jednalo o textu dopisu, ve kterém obec odmítá výpověď ze Smlouvy
č. OS200520003899 ze dne 20.12.2005 o zajištění zpětného odběru a vyuţití
odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. Praha ke dni 30.9.2015. ZO
pověřuje starostu zaslat odmítnutí výpovědi.
 ZO opětovně jednalo o ţádosti ředitelky ZŠ České Heřmanice pí. Mgr.
J. Kafkové o udělení výjimky z nejniţšího počtu ţáků v základní škole.
Starosta informoval ZO o jednání dne 5.6. na Odboru školství a kultury
Pardubického kraje ohledně udělení výjimky, financování ZŠ a nastavení
pracovních úvazků (normativ) při docházce 22 ţáků ve školním roce
2015/2016. Starosta bude nadále jednat ohledně udělení výjimky a
financování ZŠ s paní ředitelkou Mgr. J. Kafkovou a paní účetní Ing.
J. Pánkovou.
 Starosta informoval ZO, ţe dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální
mzdě ve znění pozdějších předpisů, v současnosti činí hodinová sazba
minimální mzdy (odměny) 55,- Kč. To neodpovídá schválenému Usnesení č.
22/2015, kdy byla schválena výše hodinové mzdy 50,- Kč před zdaněním při
pomocných pracích v pohostinství. Toto by se mělo týkat všech odměn za
práci při pracovněprávním vztahu s obcí. V případě změny nařízení vlády č.
567/2006 Sb., o minimální mzdě ve znění pozdějších předpisů bude
změněna i výše hodinové sazby minimální mzdy.
 ZO jednalo o třech nabídkách (Izolatérství Jiří Beneš, Sloupnice, Tomeš
Karel - Izolace, Česká Třebová a Stanislav Pávek, Sloupnice) na opravu
střechy nad WC v budově školy v čp. 50 v Českých Heřmanicích. ZO
vybralo nejniţší nabídku Stanislava Pávka, Sloupnice ve výši 70.059,- Kč s
DPH.
 ZO se seznámilo s písemnou informací ředitelky MŠ České Heřmanice
L. Nádvorníkové o uzavření MŠ od 13.7.2015 do 16.8.2015 z důvodu
čerpání řádné dovolené (letní prázdniny). Rodiče dětí byli včas informováni
obvyklým způsobem. ZO vzalo na vědomí. Dále ZO ţádá jako vţdy o
doloţení jmenného seznamu dětí s podpisy rodičů.
 Starosta informoval ZO, ţe od 10.6. D. Opařilová nenastoupí na SÚPM
(společensky účelné pracovní místo). Dále starosta představil moţné
uchazeče na SÚPM a VPP z ÚP Vysoké Mýto a Litomyšl. ZO se shodlo
prozatím na hledání uchazeče na SÚPM.
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 Starosta informoval ZO o jednání se zástupcem Biskupství
královéhradeckého, kterého se zúčastnil i MVDr. J. Cacek a V. Peterka z
Tisové. Jednalo se o koupi fary čp. 1 v Českých Heřmanicích a pozemků KN
č. 20/1, č. 346/26, č. 348/2 to vše v k.ú. České Heřmanice a vlastnictví
Římskokatolické farnosti České Heřmanice. Biskupství respektive farnost
pozemky nebude prodávat, ale směňovat za pozemky obce pouze v trţní
hodnotě. Na pozemky a faru bude vypracován znalecký posudek. Pro
potřebnou směnu je zapotřebí také vypracovat znalecký posudek na
pozemky obce. Tím ZO jednalo o nabídce soudní znalkyně Yvetty Šléglové,
Hradec Králové na vypracování znaleckého posudku na pozemky obce KN
č. 211, 212/1, 212/2, 212/5, 212/6, 226/1, 1234 a 1235 to vše v k.ú. České
Heřmanice ve výši 4.500,- Kč + cestovné. M. Sobel navrhl, zda by paní
Šléglová nemohla zpracovat posudek i na směnu pozemků TJ Sokol České
Heřmanice a obce. ZO souhlasilo.
 ZO schválilo předloţenou Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu
obnovy venkova Pardubického kraje č. OŢPZ/15/22308 na akci „Oprava
střechy na budově čp. 118 v Českých Heřmanicích“. Dotací v maximální
výši 100.000,- Kč je moţné krýt 50% ze skutečných nákladů na tuto akci v
roce 2015. Starosta upozornil ZO, ţe je potřeba na tuto akci nechat zpracovat
technickou zprávu, výkaz výměr, aby bylo moţné poptat opravu střechy. ZO
pověřuje starostu zajistit nabídku od Ing. Pavla Vacka, Ústí nad Orlicí.
 Diskuse: ZO jednalo o otevírací době a propagaci pohostinství. Po diskusi
byla změněna otevírací doba v sobotu aţ od 15 hod. (pro 4, proti 2) a dále
byla domluvena propagace pohostinství v časopisu Heřmánek. Dále
M. Sobel navrhnul uzavřít pohostinství dne 13.6.t.r. (oslava 30 let fotbalu).
ZO souhlasilo; M. Sobel informoval ZO o nutnosti pořízení mrazničky do
pohostinství. T. Jeřábek nabídl prozatímní výpůjčku mrazničky od SDH
České Heřmanice; ZO opětovně jednalo o moţné dotaci z MMR na výstavbu
Komunitních domů pro seniory. (rekonstrukce fary). ZO pověřilo starostu
sledovat tento dotační titul; ZO jednalo o akci „Venkovní terasa před
pohostinstvím“ a odsouhlasilo předloţený návrh půdorysu a pohledů;
Starosta informoval ZO, ţe zúčastnil semináře „Poštovní zákon a jeho
důsledky“ dne 27.5. v Praze. Nadále převládá názor Českého
telekomunikačního úřadu, České pošty s.p. a vlády ČR na redukci
poštovních poboček, coţ je pro malé obce a Sdruţení místních samospráv
ČR nepřijatelné; Starosta poţádal ZO o pořízení nového mobilního telefonu.
M. Sobel navrhl k odprodeji svůj starší telefon. Starosta zjistí další moţnosti;
Starosta informoval ZO o pořízení programu KEO mzdy a majetek za
18.014,- Kč s DPH (bylo v rozpočtu obce); Starosta informoval ZO o úpravě
povrchu CVA. Kontaktoval společnost, která staví sportovní hřiště a bylo mu
doporučeno původní špatný písek ponechat, plochu řádně zakropit a nově
uválcovat válcem (do 2 tun bez vibrace); M. Sobel informoval ZO o ústní
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ţádosti L. Volfové o výměnu sporáku v bytě č. 2 (nefunkční plotýnky) a
výměnou nabízí mrazničku do pohostinství. Starosta zjistí náklady na
opravu); I. Plašilová si opětovně stěţovala, ţe nejsou posekané příkopy z
Českých Heřmanic na Borovou. Starosta zjistil, ţe příkopy na silnici III.
třídy nemají prioritu, ale budou posekány; Starosta navrhl ZO, aby
společnost JAFIS s.r.o., Litomyšl nadále připravovala studii na výstavbu
rodinných domů ve dvou lokalitách (u CVA a u katolického hřbitova). ZO
souhlasí.
- pe –

Sbor pro občanské záležitosti informuje
V červnu oslavila své ţivotní jubileum 60 let paní Marta Kučerová
z Českých Heřmanic.
V červenci oslavil své ţivotní jubileum 75 let pan Bohumil Dočkal
z Netřeb.
V srpnu oslavili své ţivotní jubileum 60 let paní Marie Rensová z Českých
Heřmanic a 70 let pan Oldřich Pánek z Českých Heřmanic.
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.

V červnu se narodila manţelům Machovým z Českých Heřmanic dcera
Rozita.
V červenci se narodil manţelům Šimkovým z Českých Heřmanic syn Karel
a paní Lucii Fajfrové a Milanu Eliášovi z Borové syn Štěpán.
V srpnu se narodil manţelům Benešovým z Vračovic syn Daniel.
Rodičům gratulujeme a Rozitě, Karlovi, Štěpánovi a Danielovi přejeme
v životě hodně štěstí a zdraví.

V červnu zemřel pan Jan Fikejz z Netřeb.
V srpnu zemřel pan Milan Kavka z Českých Heřmanic.
- ak –
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Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku poţární ochrany pro rok
2015 obec zveřejňuje v Heřmánku 3/2015 následující článek:
PROPAN - BUTANOVÉ SPOTŘEBIČE
Naše povídání o plynových spotřebičích by nebylo úplné, kdybychom
nevěnovali samostatnou pozornost také propan-butanu. V současné době je
prováděna rozsáhlá plynofikace mnoha obcí, ale tam, kde se ještě zemní plyn
nedostal a v nejbliţší době se s plynofikací nepočítá, tam se rozrostly jako
houby po dešti zásobníky na propan-butan. Propan-butan se v domácnostech
vyuţívá zejména k vytápění, ohřevu vody a k vaření. V některých firmách je
vyuţíván v technologických procesech.
Nebezpečnost propan-butanu se skrývá především v jeho měrné
hmotnosti, je výrazně těţší neţ vzduch, a proto se drţí při zemi či na nejniţších
místech. Přitom vytváří se vzduchem vysoce výbušnou směs, o jejíţ přítomnosti
nás neinformuje zpravidla čich. Neţ hladina plynu dostoupí výšky nosu, je uţ
obvykle pozdě, protoţe stačí jediná jiskra, nebo jiný iniciátor, a výbuch zničí
vše kolem.
Je samozřejmé, ţe prvním poţadavkem na bezpečnost je pouţívání
schválených spotřebičů, které jsou v dobrém technickém stavu. Případné
opravy svěříme odborné firmě, sami budeme dbát především na těsnost spojů,
kterou ovšem nebudeme zjišťovat pomocí zápalky, ale mýdlového roztoku. Při
pouţívání teplometů budeme pamatovat na dodrţení bezpečné vzdálenosti od
hořlavých předmětů dle návodu k obsluze.
Pozornost také zaslouţí správné uloţení tlakových lahví, ať uţ jde o malé
„bomby“ kempinkových přenosných vařičů nebo velké lahve pro stabilní
spotřebiče. Vţdy je třeba skladovat je v oddělených a dobře větraných
prostorách. Při umístění lahve s náplní do 15 kg v kuchyni u spotřebiče je nutno
zachovat vzdálenost 1 metr nebo zajistit, aby povrchová teplota lahve
nepřekročila 40 stupňů. Lahve s náplní 33 kg se vţdy umisťují vně budovy.
Dojde-li v prostoru, v němţ jsou skladovány nebo na rozvod ke
spotřebičům napojeny tlakové lahve, k poţáru, je třeba je okamţitě odpojit,
uzavřít a přemístit na místo chráněné před poţárem, případně je chránit
chlazením vodou.
V závěru ještě nemůţeme pozapomenout na pouţívání propan-butanu
k pohonu motorových vozidel. Zde se stalo zejména v začátcích velkým
nešvarem zabudovat do vozidla tlakovou lahev a udělat její propojení
s motorovým prostorem. Tak toto bychom neměli dělat, neboť jiţ dnes je
spoustu odborných firem, které nám alternativní spalování propan-butanu do
vozidla namontují a to tak, jak přikazují platné právní předpisy. Ono ušetřit se
bohuţel v mnoha případech nevyplatilo, a ţe v těchto případech šlo i o lidské
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ţivoty, je jasné.
Pouţívejte propan-butanové spotřebiče vţdy jen k účelu, k němuţ byly
vyrobeny, a zachovávejte potřebnou opatrnost. Jen tak budou dobře a bezpečně
slouţit.
-pe-

Zprávičky ze školy a školičky
V letošním školním roce nastoupilo do naší školy 22 ţáků – máme tedy 5
páťáků, 3 čtvrťáky, 3 třeťáky, 7 druháků a 4 prvňáčky.
Do
první
třídy
nastoupili
–
Terezka
Kašparová,
Barunka
Šimková, Tomík Hanuš a
Filípek Hrdonka. Přejeme
všem našim ţákům, aby se
jim ve škole dařilo.
Do mateřské školy
bylo přihlášeno 9 nových
dětí. Od září nastoupili
Janička Kučerová, Matyášek
Kotyza a Péťa Fejko, ostatní
děti nastoupí v průběhu
roku. Kapacita školky je naplněna počtem dětí 28.
- jk-, -ln-

TJ Sokol České Heřmanice
Proběhlé akce:
Dne 13. 6. 2015 se konaly oslavy 50. let od zaloţení a 30. let od
znovuzrození fotbalu v Českých Heřmanicích. Jako první se představili naši
mladí fotbalisté a fotbalistky, kteří nastoupili proti fotbalistům z Jehnědí.
V tomto utkání jsme
oddílu
z Jehnědí
podlehli.
Přesto
všichni, kteří zápas
sledovali, mohli na
první pohled poznat
zlepšení
našeho
dětského
oddílu.
Hlavním bodem oslav
byl zápas Českých
22

Heřmanic proti výběru hráčů Synot ligy. Fotbalové odpoledne bylo zpestřeno
různými soutěţemi. Nezapomnělo se ani na zakladatele fotbalu v Českých
Heřmanicích, kterým bylo poděkováno a při té příleţitosti předány upomínkové
dresy.

Ve večerních hodinách se
ještě konala diskotéka
s Jardou Marcalem.
Další akcí, které
jsme se mohli společně
zúčastnit, byl jiţ tradiční
pouťový turnaj konaný
25. 7. 2015. Zde se
utkala stará garda České
Heřmanice s fotbalisty
z Kobylí. Byla zde k vidění ukázka bojového umění a celé odpoledne bylo opět
zakončeno diskotékou s Jardou Marcalem.
29. 8. 2015 proběhlo za krásného slunečného počasí Heřmanské
cyklování. Na trasy dlouhé 20, 40, 60, 80 a 100 km se vydalo celkem 43
účastníků. Z toho 10 mladších 15. let. Největší zájem byl o trasy 20 km (19
účastníků), 40 km (10 účastníků) a 60 km (10 účastníků). Po příjezdu se mohli
všichni posilnit výborným gulášem připraveným p. Černohorským.
5. 9. 2015 proběhlo vyvrcholení Letní tenisové ligy. Do semifinálových
klání se probojovali:
Jirsák, Zerzán; Roubínek, Roubínek; Balcar, Sobel a Véra, Karlík
Celkové pořadí: 1) Balcar, Sobel
2) Roubínek, Roubínek
3) Véra, Karlík
4) Jirsák, Zerzán
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V měsíci
červnu
byly dokončeny opravy
v kabinách
na
fotbalovém hřišti. Mohli
jste
si
povšimnout
vyměněných dřevěných
oken a dveří za plastová.
Nově jsou také obloţeny
a vydláţděny sprchy pro
sportovce.

Srdečně Vás zveme na připravované akce:
Fotbalové zápasy našich fotbalistů, kteří zahájili novou sezonu v okresním
přeboru muţů III třídy.
19. 09. 2015
Pochod okolím Českých Heřmanic. Sraz účastníků a společný
odchod je naplánován na 13:00 hodin z fotbalového hřiště
v Českých Heřmanicích.
11. 11. 2015
Lampiónový průvod pořádaný společně s Komunitní školou
České Heřmanice.
12. 12. 2015
Mikulášský pinec cup.
Podrobnější informace naleznete na www.tjsokol.ceskehermanice.cz
-ms-

Hasičské zprávy
V úterý 21. července hořel les u obce Sruby na ploše
1,5 ha. Na místo bylo
povoláno
13 jednotek
hasičů včetně jednotek
z Českých Heřmanic a Netřeb. Poţár se
hasičům podařilo zcela zlikvidovat ve
večerních hodinách. Škoda byla předběţně
vyčíslena na 100 tisíc korun. Uchránit se
podařilo majetek ve výši 1 milion korun.
V sobotu 5. září se před hasičárnou konalo tradiční opékání krůt.
-př24

SDH České Heřmanice
Vás zve na

„Oslavu 130 let založení
sboru“
v sobotu 10.10. 2015 od 14.00 hod.
v kulturním domě v Českých Heřmanicích
k poslechu a tanci hraje „Choceňačka“

Program: Zahájení, Vyznamenání členů, Maţoretky,
Kynologie, Ukázka hasičské techniky, Posezení s hudbou,
Občerstvení

----------------------------------------------------------------SDH České Heřmanice Vás zve na

Hasičský ples
V sobotu 28.11.2015
Od 20.00 hod. v kulturním domě v Českých Heřmanicích

K tanci a poslechu hraje TONIC
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KOMUNITNÍ ŠKOLA ČESKÉ HEŘMANICE
SI VÁS DOVOLUJE
POZVAT NA

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
6 lekcí společenského tance
pro každého, kdo má již nějaký ten pátek taneční kurzy
za sebou a rád by si připomenul, co zapomněl nebo
zdokonalil to, co ještě umí. Rovněž však i pro ty, kteří
chtějí svůj taneční um teprve získat.
Lekce proběhnou vždy od 20:00 do 22:30 hodin v těchto termínech:
sobota 3.10.2015
sobota 17.10.2015
pátek 23.10.2015
pátek 30.10.2015
pátek 6.11.2015
pátek 13.11.2015
Místo: Kulturní dům v Českých Heřmanicích
SPOLEČENSKÝ ODĚV PODMÍNKOU!
Cena kurzu: 600 Kč za pár
Lektoři: Petra Doubková a Ondřej Abraham
Více informací a rezervace na www.ks.ceskehermanice.cz
nebo u Jindřišky Balcarové na tel. 731 585 056.
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KOMUNITNÍ ŠKOLA POŘÁDÁ

 hračky, obuv, dětské oblečení do vel. 150, kočárky atd…
KDY:
KDE:

ve čtvrtek 15. 10. 2015 od 15 – 18 hod.
Kulturní dům – předsálí

Do komise budou přijímány pouze věci zachovalé a čisté. Věci, které se
neprodají, budou vráceny.
Příjem věcí do prodeje 14.10 od 16-18hod. KD.
K prodeji si prosím přichystejte očíslovaný seznam věcí a uveďte na něj
svoji značku.

nakupte si za pár kaček!

KURZ KERAMIKY
DĚTI 10+
SENIOŘI 50+
Zájemci o kurz přijďte v pátek 18.9.2015 v 18:00h na předsálí KD
 kurz povede pí. Hana Plíhalová
 cena kurzu se bude odvíjet podle počtu uchazečů
 jedná se pouze o informativní schůzku
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KURZ STUDENÉ KUCHYNĚ
pro všechny, kteří májí zájem se naučit kreativní kuchyni.
Lektorka: M. Šimková
3 kurzy:
1. sýrové a šunkové výrobky
20.11.2015
2. masové výrobky
27.11.2015
3. Mikuláš – kompletace výrobků 4.12.2015
začátek kurzu je od 17:30 do 20 – 21h v KD kuchyni
CENA KURZU 300kč / os. při 10 zájemců
Více informací 724 074 270 nebo mariesima@seznam.cz

Linka důvěry Ústí nad Orlicí děkuje a informuje
Jménem obecně prospěšné
společnosti KONTAKT Ústí nad
Orlicí, které zřizuje krajskou Linku
důvěry, bychom chtěli poděkovat
obci České Heřmanice za finanční
podporu, kterou nám v letošním
roce 2015 poskytlo, a které si
velmi váţíme.
Zároveň
bychom
chtěli
informovat občany obce, ţe Linku
důvěry Ústí nad Orlicí je moţné
kontaktovat na telefonním čísle 465 52 42 52, které funguje v nepřetrţitém
provozu, dále prostřednictvím sluţby SKYPE pod uţivatelským jménem
linka.duvery.uo,
případně
na
e-mailu
napis@linkaduveryuo.cz.
Bliţší informace o naší sluţbě naleznete www.linkaduveryuo.cz.
Bc. Lucie Prudilová
Vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí
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