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Informace z obecního úřadu starosta

Citát měsíce

Maya Angelou

„Naučila jsem se, že o člověku ti hodně 
napoví tři věci. Způsob, jak se chová 
v deštivém počasí, když se mu ztratí 
zavazadla a když rozmotává zamotané 
žárovičky na vánoční stromeček.“

dne 16. 12. 2021 se konalo veřejné jednání ZO Heřmanov (informace z usnesení str. č. 2)•	
práce spojené s přípravou mikulášské nadílky pro děti uskutečněné v neděli dne 5. 12. 2021•	
ze strany obce zjišťování zda v navrženém projektu „Děčínsko - připojení bílých míst •	
vysokorychlostnímu internetu“ vedou nějaké inženýrské sítě (Blankartice a Fojtovice)
po ukončených změnách v katastrálním operátu (změna parcelních čísel a výměry) k.ú. •	
Blankartice provádíme nové návrhy nájemních smluv
zajišťování prořezu dřevin pod myslivnou ohrožující el. vedení, kabely místního osvětlení, •	
telefonní vedení
instalace vánočního stromu ke zvonici včetně osvětlení stromku•	
výměna osvětlovacích těles pro osvětlení zvonice•	
podání žádosti o dotaci se všemi přílohami dne 16. 12. 2021 na MMR na stavební akci •	
„Víceúčelové hřiště v obci Heřmanov, místní části Fojtovice“

starosta

Klidné a příjemné svátky vánoční,
do nového roku hodně zdraví, štěstí
a osobních úspěchů
přeje

Zastupitelstvo obce Heřmanov

odpověď z mInIsterstva místního rozvoje
V níže uvedeném prvním odstavci uvádím v jaké podobě bylo v žádosti o dotaci od obce 

na MMR prezentováno, jak bude po rekonstrukci využita budova č.p. 66 ve Fojtovicích. 
Po 6 měsících přišla datovou schránkou zpráva (ve druhém odstavci), proč nebyla obci 
Heřmanov schválena dotace, což se mě zdá zcela nepochopitelné.

Objekt č.p. 66 je samostatně stojící, stáří min. 100 let. Má 1 – 2 NP a je částečně 
podsklepen. Objekt slouží jako občanská vybavenost – využití hospoda se zázemím (provoz 
hospody je ukončen a tyto prostory budou sloužit pro místní občany k setkávání), nad ní 
nevyužitá půda a víceúčelový sál. Ten je již po nedávné rekonstrukci a není předmětem 
řešené PD. Řešena je část (bývalé) hospody – drobné stavební úpravy na úrovni 1.NP, nová 
krovová konstrukce. (stáv. krov i strop nad 1.NP jsou ve špatném, místy až havarijním stavu). 
Využití nezůstane zachováno jako hospoda, bude sloužit pro místní občany k setkávání. V 1.
NP bude nově vyčleněna 1 místnost jako zázemí pro dětské hřiště, které je přes komunikaci 
proti objektu – pro matky s dětmi v příp. nepříznivého počasí bude samostatný vchod z boku 
budovy. Ve 2.NP zůstane půda, v další etapě možnost zřízení bytové jednotky.

Objekt, resp. veřejná budova, která je předmětem žádosti o dotaci, není využívaná (viz. 
příloha č. 5E a předložená fotodokumentace, ze které vyplývá, že objekt není schopen 
využití). Dle zásad podprogramu budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných 
budov, které jsou využívané.

plán myslIveckých naháněk ms hubert
V termínech 26.12.2021 a 8.1.2022 od 8 hodin. Předpokládaný konec v 15 hodin.



Informace z usnesení z 5. veřejného jednání dne 16. 12. 2021 v heřmanově

Starosta určil ověřovateli zápisu pana Jaroslava Hambergera a pana Martina Kouta, zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou

ZO Heřmanov:
schvaluje•	  doplněný program veřejného zasedání (usn. č. 244 /2021)
bere na vědomí •	 zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 23. 9. 2021 do 16. 12. 2021 (usn. č. 245/2021)
bere na vědomí •	 zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta (usn. č. 246/2021)
schvaluje•	  rozpočtové opatření č. 5 /2021, bude nedílnou součástí zápisu (usn. č. 247/2021)
schvaluje•	  návrh rozpočtu příspěvkové organizace, ZŠ a MŠ Heřmanov na rok 2022 s částkou 493 400 Kč a s výší příspěvku 460 400 Kč od 
zřizovatele (usn. č. 248/2021)
schvaluje•	  schodkový rozpočet obce Heřmanov na rok 2022, kdy příjmy činí 8 639 500 Kč a výdaje činí 15 429 500 Kč a závazným ukazate-
lem je paragraf. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje částku 6 790 000 Kč. Rozdíl bude financován z úspor z minulých let 
(usn. č. 249/2021)
bere na vědomí•	  jmenování členů inventarizační komise a příkaz k provedení inventarizace majetku obce Heřmanov (usn. č. 250/2021)
poskytuje•	  TJ Heřmanov, spolek neinvestiční účelovou dotaci ve výši 160 000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy 
č. 1/2022 (usn. č. 251/2021)
poskytuje•	  místnímu šipkařskému klubu: „Mamlas team“ neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu podpisem 
veřejnoprávní smlouvy č. 2/2022 (usn. č. 252/2021)
poskytuje•	  místnímu motorkářskému klubu: „Kids Racing Team Heřmanov z.s.“ neinvestiční účelovou dotaci ve výši 20 000 Kč a pověřu-
je starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy č. 3/2022 (usn. č. 253/2021)
schvaluje•	  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby ID stavby DC - Blankartice, p.p.č. 1491, 
přípojka NN, název stavby IP-12-013045 (usn. č. 254/2021)
schvaluje•	  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti pro k.ú. Blankartice „Děčínsko - připojení bílých míst 
k vysokorychlostnímu internetu“ mezi obcí Heřmanov a f. JAW, s.r.o., U Zimoviště 3089/6, H. Počernice, Praha 9 (usn. č. 255/2021)
schvaluje•	  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti pro k.ú. Fojtovice „Děčínsko - připojení bílých míst k vy-
sokorychlostnímu internetu“ mezi obcí Heřmanov a f. JAW, s.r.o., U Zimoviště 3089/6, H. Počernice, Praha 9 (usn. č. 256/2021)
schvaluje•	  Dodatek č. 2 ke SoD na uklízení sněhu uzavřené dne 20. 12. 2019 s platností do 31. 12. 2022 s navýšením ceny za 1 hodinu 
práce na 900 Kč bez DPH (usn. č. 257/2021)
schvaluje•	  Dodatek č. 2/2021 ke smlouvě č. 314009339 a navržené ceny TS Děčín dle tabulek SKO, separace, pronájem nádob, dopravné, 
pronájem VKK, ostatní a nebezpečné odpady a ceny za ukládání na skládce (usn. č. 258/2021)
schvaluje•	  Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb SKO, SO č. 5891002493 (usn. 259/2021)
schvaluje•	  OZV 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (usn. č. 260/2021)
schvaluje•	  dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby od TS DC za rok 2021 se slevou 950 Kč/1tunu bez DPH (usn. č. 261/2021)
schvaluje•	  po projednání podání žádosti o dotaci na MMR z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ DT 117d8210H na akci: 
„Víceúčelové hřiště v obci Heřmanov, místní část Fojtovice“ se spolufinancováním akce obcí Heřmanov (usn. č. 262/2021)
schvaluje•	  vydání „Směrnice o finanční kontrole“ a ruší stávající směrnici schválenou dne 26. 2. 2015 a platnou od 15. 3. 2015 
(usn. č. 263/2021)
schvaluje•	  úpravu „Pravidel pro prodej, pacht a pronájem“ ze dne 18. 12. 2014 (usn. č. 264/2021)
schvaluje•	  nájemní -pachtovní smlouvu mezi obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov, s.r.o. a ruší nájemní smlouvu z roku 2008 
(usn. č. 265/2021)
schvaluje•	  Dodatek č. 4 o prodloužení stávajících nájemních smluv na 2 BJ Heřmanov, čp.13, č.p.113 a restaurace č.p. 113 do 31. 12. 2022 
(usn. č. 266/2021)
schvaluje•	  roční odměnu pro členy SPOZ ve výši 4 000 Kč, odměny budou vypláceny 2x/rok (usn. č. 267/2021)
schvaluje•	  Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi KúÚk a obcí Heřmanov ve výši dotace 202 300 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy (usn. č. 268/2021)
schvaluje•	  uzavření „Smlouvy o provádění servisních prací pro obec Heřmanov“ s f. EMPEMONT Žel. Vojska 1472 Valašské Meziříčí 
(usn.č.269/2021)
schvaluje•	  uzavření dodatku ke smlouvě o servisním a materiálovém zabezpečení tiskárny J9V82B s f. IT Děčín s.r.o. s prodloužením do 
24. 10. 2022 (usn.č.270/2021)
schvaluje•	  finanční dar po JSDH Benešov nad Ploučnicí ve výši 5 000 Kč na vybavení hasičského vozu a pověřuje starostu podpisem daro-
vací smlouvy(usn. č.271/2021)
schvaluje•	  navrženou smlouvu o poskytnutí daru pro ZŠ a MŠ Heřmanov v podobě 4 ks magnetických nástěnek od dárce ing. Jiřího 
Mlejnka Valkeřice 291 a pověřuje ředitelku podpisem smlouvy (usn.č.272/2021)
schvaluje•	  zprostředkování prodeje osobního vozidla DACIA LOGAN s dohodnutou cenou pro obec 6000 Kč a revokuje usn. č. 
236/2021(usn.č.273/2021)
schvaluje•	  „Dohodu o narovnání“ mezi obcí Heřmanov a f. ENVIPATRNER s.r.o. Brno Štýřice, která uhradí udělenou pokutu obci Heř-
manov ve výši 3000 Kč (usn.č.274/2021)
bere na vědomí platnost rozpočtového provizoria Sdružení obcí Benešovska, pravidla nabývají platnosti dne 1. 1. 2022 (usn. č. 275/2021)•	

   František David      Josef Kučera 
   starosta obce Heřmanov     místostarosta obce Heřmanov



mIkulášská nadílka pro dětI
Tak jako každým rokem připravila obec Heřmanov balíčky pro 

děti od 0 - 15 let s trvalým pobytem v obci Heřmanov a mikulášskou 
nadílku uskutečnila prostřednictvím čerta (J. Kučera) a Mikuláše 
(K. Kuncová).

Tradičně se s návštěvou dětí začalo v horní části Fojtovic 
v 16 hodin a poslední děti se dočkaly očekávaného čerta a Mikuláše 
v Blankarticích před 20. hodinou. Jenom zcela výjimečně nebyly děti 
doma, tak jim byly balíčky doručeny druhý den.

I když se v době COVIDU říká, že lidé jsou unavení, tentokrát 
se nic takového nepotvrdilo, naopak nejednou nám zarecitovali 
básničky rodiče, nebo prarodiče.

vítr opět řádIl
Přesně po dvou měsících, kdy vítr způsobil vyvrácení stromu 

a jeho pád na elektrické vedení v prostoru pod Myslivnou se v neděli 
19. 12. 2021 situace opakovala. Po větším poryvu větru bylo el.vedení 
poškozeno, ale v menším rozsahu než v říjnu. Přitom tři dny před 
touto událostí obec zajistila plošinu, ze které byl proveden ořez 
silných větví, které se klonily nad vedením. Nyní řeším z vlastníkem 
tohoto pozemku, jakým způsobem tento prostor udělat bezpečný, 
protože přímo ve svahu směrem k Myslivně stromy bezpečné určitě 
nejsou.

V neděli museli hasiči z Benešova ještě vyjíždět k dalšímu případu, 
tentokrát směrem na Blankartice, opět k pádu stromu přes silnici
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foto: MK

foto: MK

foto: MK

FD



•	Periodický	tisk	územního	samosprávného	celku	•	Vydává	OU	Heřmanov	•	MK	ČR	E19827	•	OU	Heřmanov;	Heřmanov	13,	405	02	Děčín	• 
•	tel.:	412	586	403	•	www.hermanov.cz	•	info@hermanov.cz	•	Předseda	redakční	rady:	František	David	(FD)• 

•	příprava	do	tisku:	Martin	Kout	(MK)	•	Tisk:	tiskárna	Slon	•	www.tiskslon.cz	•	Uzávěrka	příštího	čísla	je	20.	1.	2022	•

sportovní okénko

P. Malhausová

Heřmanov zavádí Mobilní Rozhlas

Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

hermanov.mobilnirozhlas.cz

REGISTRUJTE SE DO MOBILNÍHO ROZHLASU

Přes registrační formulář na adrese:• 
hermanov.mobilnirozhlas.cz

Vyplněním registračního letáku který stačí vyplnit a předat na • 
úřad. Leták si můžete vyzvednou přímo na úřadě.

Letošní rok 2021, i přes pandemii covid-19, byl pro náš heřmanovský 
dětský motokrosový tým velmi úspěšný. Kam jsme zacílili, tam se 
nám dařilo. V roce 2021 jsme absolvovali celkem 10 závodů převážně 
v našem VIP seriálu Batti_MX_CUP, který je nejprestižnější seriál 
v Ústeckém krajij. Zde jsme ovládli 2 kubatury a to ve třídě 50ccm 
automat, kde se na své KTM SX50 stal šampionem roku 2021 náš 
místní pilot Štěpán Holý #9. A ve třídě 65ccm s řazením jsme 
tuto třídu opět ovládli a na své KTM SX65 se stal šampionem náš 
místní kluk z Heřmanova Oliver Tomšík #222. Oliver i Štěpán si 
již vyzkoušeli silnější KTM SX85 a SX65 a ve zkušebních závodech 
se opět dostávali na přední příčky. Do týmu nám koncem sezóny 
přibyli i noví jezdci z Jílového, Povrlů a Dolní Poustevny a doplní náš 
kádr dětského motorsportu. V letních měsících jsme se zúčastnili 
i velikého počtu soustředění a přípravy na motocyklové závody. 
Děti u nás pravidelně sportují a to nejen na motorce, na kole nebo 
v běžeckých kláních, ale i tělocvična nám není cizí. Nyní nás čeká 
zimní fyzická příprava, kterou budeme opět vykonávat, pokud nám 
to situace dovolí, v tělocvičně na Sokolském vrchu. Jsme rádi, že 
děti tento sport baví a nesedí pořád u mobilu nebo počítače a na 
místo virtuálního prostředí se snaží prožít sportovní aktivitu naživo. 
Kdyby se chtěl někdo zúčastnit tréninků nebo závodů či nás finančně 
nebo materiálně podpořit (jedná se o velmi finančně nákladný 
sport) neváhejte mne Kontaktovat Václav Tomšík 776030677.

Dále bych chtěl velmi poděkovat naším podporovatelům, bez 
kterých bychom náš klub Kids Racing Team Heřmanov z.s. v roce 
2021 nemohli provozovat. Především však Obci Heřmanov a panu 
Starostovi Františku Davidovi za finanční podporu. Dále nás 
podpořily	firmy:	ČSOB	Stavební	spořitelna	a.s.,	NeroDrinks,	Farma	
u	Sluníček,	Liatik,	GibsonTyre,	MRP,	Motorex,	Kawatom,	Ahomi

kIds racIng team heřmanov z.s.

Šipkařská liga se kvůli Covidu hraje 2 ročníky (2020-2022)
První rok se nám docela dařil. Napínavé to bylo až do posledního 

zápasu, který měl být rozhodující. Hráli jsme proti Benešovu n. Pl. 
Vítěz si zahraje o postup do první ligy a poražený o udržení ve druhé 
lize. Zápas jsme vyhráli 10:8, ale kvůli covidu se baráž nehrála a tak 
jsme v druhé lize zůstali i do dalšího roku.

Druhý rok, letos v září se opět začalo hrát. Ale i našemu týmu 
se Covid nevyhnul a my zůstali v karanténě, tudíž máme odložené 
zápasy a v tabulce jsme prozatím spadli na deváté místo. Naším cílem 
je dostat se na páté místo a zahrát si baráž o postup do 1. ligy. Pokud 
se nám to nepodaří, budeme hrát o udržení v 2. lize.

Rádi bychom poděkovali OÚ Heřmanov, díky podpoře 
Zastupitelstva jsme si mohli pořídit tyto krásné dresy.

šIpkařI mamlas team

V. Tomšík


