
 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

 ZASTUPITELSTVA OBCE  HEŘMANOV 

DNE 3. 4. 2017 
 
 

Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání:  kancelář obecního  úřadu 

Počet zastupitelů: 9 
 

Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Bajerová Vlasta, Dvořák Václav, Požár Oldřich, 
Dočkalová Věra, Paták Josef, Holánek Josef, Chromý Josef 

 

Omluveni: 1 -  Brychta Petr 

      Hosté: 
 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 

 

Ověřovatelé zápisu:    Paták Josef, Požár Oldřich 

 

Zapisovatel:  Bajerová Vlasta 

 

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

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 
 
1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 
2. Výsledek výběrového řízení na dodavatele zateplení obecních budov 
3. Smlouva s dodavatelem zateplení obecních budov 
4. Výsledek jednání k plánovanému zatrubnění potoka Cejpek 
5. Smlouva s ÚP o zřízení dvou pracovních míst pro VPP 
6. Žádost o dotaci při obnově a výchově lesa 
7. Stížnost na Jednotu a.s. 
8. Nové jízdní řády autobusů 
9. Sběr nepotřebného šatstva DIAKONIE BROUMOV 
10. 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. Výsledek výběrového řízení na dodavatele zateplení obecních budov 

    
   Starostka seznámila zastupitele s průběhem a výsledkem výběrového řízení na    

dodavatele zateplení fasád  obecních budov. Nejnižší nabídku podala a vítězem 
výběrového řízení se stala firma EDIFICO Jiří Štourač, Velké Meziříčí. 

   Zastupitelé potvrdili vítěze výběrového řízení na zateplení obecních budov      
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 

 

3. Smlouva s dodavatelem zateplení obecních budov 

 
Starostka seznámila zastupitele s obsahem smlouvy s firmou EDIFICO Jiří   
Štourač, Velké Meziříčí a s termíny dodání stavby. 

      Zastupitelé schválili uzavření  smlouvy s vítězem výběrového řízení - firmou 
EDIFICO Jiří Štourač   

      (v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 
 

 

4. Výsledek jednání k plánovanému zatrubnění potoka Cejpek 
 
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem jednání dne 21. 3. 2017, zástupců 
Správy a údržby silnic, Policie ČR, MěÚ Velké Meziříčí a dalších orgánů ze šetření 
na místě  - zatrubnění potoka Cejpek. Uvedení zastupci zatrubnění nepovolili. 
Zastupitelé berou informaci na vědomí. 

 
 
5. Smlouva s ÚP o zřízení dvou pracovních míst pro VPP 

           
          Starostka informovala  zastupitele o schválení žádosti na  ÚP na zřízení dvou 

pracovních míst na VPP.   
   Zastupitelé berou informaci na vědomí. 
 
 
 
 
 



 
6. Žádost o dotaci při obnově a výchově lesa 

           
          Zastupitelé řešili možnost podání žádosti o dotaci na obnovu a výchovu lesa. 

   Zastupitelé schvalují podání žádosti 
   (v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 
 

 
7. Záměr odkoupení stavební parcely číslo 52 o výměře 183 m2 

           
          Starostka seznámila zastupitele s předběžným souhlasem nového majitele 

stavební parcely č. 52 k prodeji Obci Heřmanov . Záměr odkoupení stavební 
parcely č. 52 bude vyvěšen a na úřední desce obecního úřadu . 

    Zastupitele schválili záměr odkupu stavební parcely č. 52 
    (v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 
 

8. Stížnost na Jednotu a.s. 
           
    Zastupitelé projednali situaci v prodejně Jednoty. Paní Holá má s Jednotou 

pracovní  smlouvu do 30. 4. 2017 a hodlá pracovní poměr neprodlužovat po 
neshodách s vedením Jednoty. Starostka se proto obrátí na Jednotu s žádostí o 
vysvětlení situace a o její řešení. 

          Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí. 
 

 

9. Nové jízdní řády autobusů 
 
Starostka seznámila zastupitele s informací, že se připravuje změna jízdních řádů, 
která změní veškeré spoje, jež do této doby využívali občané obce. Zastupitelé 
předali starostce připomínky, které přednese na chystané schůzce starostů se 
zástupci Kraje Vysočina a přepravci ve Velkém Meziříčí. 
 Zastupitelé schválili připomínky k chystané změně jízdních řádů    
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 

 
      10. Sběr nepotřebného šatstva DIAKONIE BROUMOV 
           

        Zastupitelé byli informováni o blížícím se konání sbírky nepotřebného šatstva pro     
Diakonii Broumov. Termín sběru bude upřesněn. 

        Zastupitelé berou informaci na vědomí. 
 

 

 

11.  Organizace nadcházejících akcí, diskuse 
 
   - lavičky na hřišti, oprava pumpy na hřbitově 



  

USNESENÍ Č.  04 / 2017 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 3.  4. 2017 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

 

1. Výsledek výběrového řízení na dodavatele zateplení obecních budov 
2.  Smlouvu s dodavatelem zateplení obecních budov 
3.  Žádost o dotaci při obnově a výchově lesa 
4.  Stížnost na Jednotu a.s. 
5.  Připomínky k návrhu nových jízdních  řádů autobusů 
 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

--- 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1.  Splnění a úkolů z minulého zasedání 
2. Výsledek jednání k plánovanému zatrubnění potoka Cejpek 
3. Smlouvu s ÚP o zřízení dvou pracovních míst pro VPP 
4. Termín sběru nepotřebného šatstva DIAKONIE BROUMOV 
5. Termíny nadcházejících akcí 

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  3. 4.  2017 v 20:00 hod 
. 

 

Datum pořízení zápisu: 18. 4. 2017 
 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

Podpis zapisovatele zápisu: 
 

                                                                   
                                                                            Pavla Chadimová 
                                                                     starostka obce Heřmanov 
 

 


