
 

 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

DNE  24. 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: Ing. Jiří Štourač, firma EDIFICO 
 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 

 

Ověřovatelé zápisu:   Dvořák Václav, Paták Josef 

 

Zapisovatel:  Bajerová Vlasta 

 

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

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 
 
1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 
 Výsledek přezkoumaní účetnictví roku 2016 
 Závěrečný účet obce roku 2016 
 Účetní závěrka obce roku 2016 
 Vyúčtování prací – zasedací místnost v budově klubovny 
 Kupní smlouva na odkup stavební parcely číslo 52 o výměře 183 m2 
 Návrh na směnu pozemků (obec x církev) 
 Návrh na provedení víceprací při zateplení obecních budov 
 Uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny  
 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 přezkoumaní účetnictví roku 2016 

Starostka seznámila zastupitele s výsledkem přezkoumání účetnictví obce za rok 
2016. Audit účetnictví a hospodaření obce byl proveden v pátek 17. 3. 2016  a 
nebyly shledány chyby a nedostatky.       
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí. 

 

 

3. Závěrečný účet obce roku 2016 

      Zastupitelé schválili závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad 
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 

4. Účetní závěrka obce roku 2016 
Zastupitelé obce schválili účetní závěrku obce za rok 2016 

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

 

 
5. Vyúčtování prací – zasedací místnost v budově klubovny 

Zastupitelé byli seznámeni s objemem prací a celkovým vyúčtováním nákladů na 
vybudování zasedací místnosti v budově klubovny.    
Zastupitelé berou informaci na vědomí. 

 

 

6. Kupní smlouva na odkup stavební parcely číslo 52 o výměře 183 m2 
Záměr odkupu stavební parcely číslo 52 o výměře 183 m byl vyvěšen na úřední 
desce v zákonné lhůtě. Starostka seznámila zastupitele se zněním kupní smlouvy 
s majitely této parcely a s dohodnutou sumou, která činí 150 000 Kč. V nejbližší 
době dojde k podpisu smlouvy. 

    Zastupitelé schválili kupní smlouvu na stavební parcelu číslo 52  
    (v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 
 

 

 

 

 



 

7. Návrh na směnu pozemků (obec x církev) 
    Dále byli zastupitelé informováni o možnosti směny pozemků. Jedná se o 

pozemek za hřbitovem.  Pozemky vhodné ke směně budou oceněny a bude 
proveden návrh na směnu pozemků. 
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí. 

 
 

8. Návrh na provedení víceprací při zateplení obecních budov 

  Zástupce dodavatelské firmy Edifico pan Jiří Štourač seznámil zastupitele  
s pokračováním prací na zateplení fasády obecních budovy. 
Zastupitelům byly přímo na místě stavby ukázány další nutné práce, které budou 
muset být provedeny nad rámec rozpočtu. 

  Pan Štourač předal cenový návrh na provedení víceprací. 
  Zastupitelé tento návrh projednali a schválili 
  (v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).     

 

 

9. Uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny 
 

Podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše 
1.000.000 Kč na financování „Stavební úpravy obecní budovy – zateplení“ se 
splatností do 31. 3. 2018 a zajištěného budoucími příjmy obce. 
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny  

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

 
 
10. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 
 

Zastupitelé projednali organizaci jednotlivých akcí v následujícím období: 
 
29. 4. 2017   -   sbírka šatstva pro Diakonii Broumov 
30. 4. 2017   -   pálení ohně na čarodejnice 
1. 5. 2017     -   ochutnávka -  gulášobraní a štrůdlobraní 
 
Diskuse:  
 
- Starostka seznámila zastupitele s pokračováním jednání o nové   podobě 

jízních    řádů autobusových spojů – připomínky byly přijaty 
 
- Byly provedeny služby kácení a prořezání stromů firmou Kamarádi.  

 

 

 



 

USNESENÍ Č.  5/2017/1 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 24. 4. 2017 
 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

 

 
1.  Závěrečný účet obce roku 2016 bez výhrad. 
2.  Vyúčtování prací – zasedací místnost v budově klubovny 
3.  Kupní smlouvu na odkup stavební parcely číslo 52 o výměře 183 m2 

4.   Návrh na provedení víceprací při zateplení obecních budov 
5.  Podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše 
1.000.000 Kč na financování „Stavební úpravy obecní budovy – zateplení“ se 
splatností do 31. 3. 2018 a zajištěného budoucími příjmy obce. 

 
 

 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

--- 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1. Splnění a úkolů z minulého zasedání 
2. Výsledek přezkoumaní účetnictví roku 2016 
3. Návrh na směnu pozemků (obec x církev) 
4. Termíny nadcházejících akcí 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce: 24. 4. 2017 v 19.30 hod. 
 

Datum pořízení zápisu: 24. 4. 2017 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

Podpis zapisovatele zápisu: 
 

                                                                   
                                                                            Pavla Chadimová 
                                                                     starostka obce Heřmanov 
 

 



 

 

 

USNESENÍ Č.  5/2017/2 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 24. 4. 2017 
 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

 

1.  Účetní závěrku obce roku 2016. 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

 

- 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

- 
 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce: 24. 4. 2017 v 19.30 hod. 
 

Datum pořízení zápisu: 24. 4. 2017 
 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

Podpis zapisovatele zápisu: 
 

                                                           
 
 
 
 
         
                                                                            Pavla Chadimová 
                                                                     starostka obce Heřmanov 
 
 
 
 
 



 

 
 

VÝPIS Z USNESENÍ Č.  5/2017 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE  24. 4. 2017 
 

 

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva  obce Heřmanov, které se konalo dne  
24. 4. 2017 za účasti 8  zastupitelů, tj. 89 %  z celkového  počtu členů zastupitelstva. 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše 
1.000.000 Kč na financování „Stavební úpravy obecní budovy – zateplení“ se 
splatností do 31. 3. 2018 a zajištěného budoucími příjmy obce. 
 
 

 

 

 

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  24. 4. 2017 v 19:30 hodin. 
 

Datum pořízení zápisu:  24. 4. 2017 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

Podpis zapisovatele zápisu: 
 

                                                                   
 
 
 
                                                                           
        Josef Holánek                                                              Pavla Chadimová 
místostarosta obce Heřmanov                                       starostka obce Heřmanov 

 


