
 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE  HEŘMANOV 

DNE 20. 3. 2017 
 
 

Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání:  kancelář obecního  úřadu 

Počet zastupitelů: 9 
 

Přítomni: 9 - Chadimová Pavla, Bajerová Vlasta, Dvořák Václav, Požár Oldřich, 
Dočkalová Věra, Paták Josef, Holánek Josef, Chromý Josef ,  Brychta Petr 

 

Omluveni: - 

      Hosté: - 
 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 

 

Ověřovatelé zápisu:   Holánek Josef, Chromý Josef 
 

Zapisovatel:  Bajerová Vlasta 

 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 
 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a upravený program jednání  
(včetně bodu č. 8)     
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 
 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 
 
1.  Kontrola úkolů z minulého zasedání 
2.  Rozpočet 2017 
3.  Stanovisko Povodí Moravy k plánovanému zatrubnění potoka Cejpek 
4.  Nařízení Státní veterinární správy 
5.  Žádost na ÚP o zřízení dvou pracovních míst pro VPP 
6.  Záměr obce na odkup rodinného domu na p. č. 52 
7.  Výsledek výběrového řízení na dodavatele zateplení obecních budov 
8.  Charakteristika obce – součást přihlášky do soutěže Vesnice roku 2017 
9.  Organizace nadcházejících akcí, diskuse 
  

 
 



Průběh vlastního projednávání jednotlivých bodů schváleného 
programu zasedání zastupitelstva obce: 
  
1. Kontrola úkolů z minulého zasedání  

 
Kontrolou bylo zjištěno, že úkoly z minulého zasedání byly splněny. 
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí. 

 

 

2. Rozpočet 2017 

 
Zastupitelé projednali a schválili rozpočet obce na rok 2017 

  (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 
 

 

 

3. Stanovisko Povodí Moravy k plánovanému zatrubnění potoka Cejpek 

 

     Starostka seznámila zastupitele se stanoviskem Povodí Moravy k žádostí o povolení 
zatrubnit potok Cejpek. Povodí Moravy zatrubnění nepovoluje,  především z důvodu 
protivodňových opatření.   

    Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.   
 

 

 

4. Nařízení Státní veterinární správy 
 
Zastupitelé  byli  seznámeni s nařízením  Státní veterinární správy, jedná se o zprávu 
o ukončení opatření ke zdolání nákazy včelího moru. 
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí. 

 

 

 

 

5. Žádost na ÚP o zřízení dvou  pracovních míst pro VPP 
 
Starostka informovala o možnosti podání žádosti na VPP na zřízení dvou pracovních 
míst na VPP. Paní Daně Zemanové smlouva končí, nově bude smlouva zřízena paní 
Kejdové a Fendrychové. 
Zastupitelé schválili podání žádosti na ÚP 

    (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 
 

 
 



6. Záměr obce na odkup rodinného domu na p. č. 52 
           
          Zastupitelé na svém zasedání řešili možnost odkupu rodinného domu na p. č. 52, 

který vlastní rodina Grimova z Brna. Nedořešené dědictví je již dokončeno a obec se 
rozhodla schválit svůj záměr tento dům odkoupit. 

         Zastupitelé schválili  záměr obce na odkup rodinného domu na p. č. 52 
   (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).  
 
 
7. Výsledek výběrového řízení na dodavatele zateplení obecních budov 

         
 Starostka seznámila zastupitele s průběhem výběrového řízení na dodavatele 

zateplení fasád obecních budov, které se konalo 15. 3. 2017. 
Zastupitelé schválili výsledek výběrového řízení na dodavatele zateplení fasád 

    (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).  
 
 
 
8. Charakteristika obce 
 

 Zastupitelé rozhodli opět přihlásit obec do soutěže Vesnice roku 2017, současně 
schválili Charakteristiku obce ,která je součástí přihlášky do soutěže.   
 Zastupitelé schválili vypracovanou Charakteristiku obce a přihlášku obce do soutěže 

Vesnice roku 2017 
 (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 
 

 

9. Organizace nadcházejících akcí a diskuse 
 Na zasedání se projednaly organizace jednotlivých akcí v následujícím období. 
    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ Č.  03 / 2017 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 20. 3.  2017 
 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

 

1.  Rozpočet obce na rok 2017 
2.  Žádost na ÚP o zřízení dvou  pracovních míst pro VPP 
3.  Záměr obce na odkup rodinného domu na p. č. 52 

4.  Charakteristiku obce a přihlášku do soutěže Vesnice roku 2017 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1. Splnění a úkolů z minulého zasedání 
2. Stanovisko Povodí Moravy k plánovanému zatrubnění potoka Cejpek 
3. Nařízení Státní veterinární správy 
4. Průběh výběrového řízení na zateplení fasády 
5. Organizace a termíny nadcházejících akcí 

 

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  20. 3. 2017 v 19.30 hod. 
 

Datum pořízení zápisu: 29. 3. 2017 
 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

Podpis zapisovatele zápisu: 
 

                                                                     
                                                                               Pavla Chadimová 
                                                                       starostka obce Heřmanov 
 

 


