
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

DNE 7. 6. 2017 
 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 
Místo konání: kancelář obecního úřadu 
Počet zastupitelů: 9   
 
Přítomni: 9 Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová Vlasta, Dvořák 

Václav, Požár Oldřich, Dočkalová Věra, Chromý Josef, 
Brychta Petr, Paták Josef 

 
Omluveni:  
Hosté:  
 
Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla  
Ověřovatelé zápisu: Paták Josef, Dvořák Václav 
Zapisovatel: Bajerová Vlasta 
 
Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a upravený program jednání – 
byly přidány body 9. a 10. 
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 
 
 
 
1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 
2. Závěrečné vyúčtování k čerpání dotace POV 2017 
3. Závěrečné vyúčtování k čerpání dotace MMR 2017 
4. Vyúčtování firmy EDIFICO – vícepráce 
5. Žádost manželů Zemanových na vyjádření ke stavebnímu povolení 
6. Žádost manželů Volfových na pronájem veřejného prostranství 
7. Návrh na umístění zpomalovacích pásů na cestě ke škole 
8. Vesnice roku 2017 
9. Rozpočtové opatření č. 1 
10. Vyřazení a nákup DHIM (křovinořez, tiskárna, fotoaparát) 
11. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
 

2. Závěrečné vyúčtování k čerpání dotace POV 2017 
 
Zastupitelé schvalují vyúčtování k čerpání dotace POV 2017  
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).  
 
 

3. Závěrečné vyúčtování k čerpání dotace MMR 2017 
 
Zastupitelé schvalují vyúčtování k čerpání dotace MMR 2017  
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).  
 

 
4. Vyúčtování firmy EDIFICO – vícepráce 

 
Zastupitelé schvalují vyúčtování firmy EDIFICO za vícepráce objednané 
zastupitelstvem nad rámec schválené smlouvy o dílo 
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).  
 
 

5. Žádost manželů Zemanových na vyjádření ke stavebnímu povolení 
 
Zastupitelé po projednání schvalují žádost manželů Zemanových na vyjádření 
ke stavebnímu povolení 
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).  
 
 
 

6. Žádost manželů Volfových na pronájem veřejného prostranství 
 
Manželé Lenka a Radek Volfovi požádali o pronájem veřejného prostranství 
v okolí jejich rodinného domu (travnatá plocha v okolí parkoviště u školy). 
Manželé  by  chtěli  prostranství  udržovat  a  zároveň  osázet  vhodnými keři. 
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje tento bezplatný pronájem 
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).  
 
 



7. Návrh na umístění zpomalovacích pásů na cestě ke škole 
 
Pan Radek Volf navrhl umístit na cestu ke škole, která vede okolo obchodu    
Jednoty zpomalovací pásy  z důvodu bezpečnosti dětí, které navštěvují naši 
Komunitní školu Heřmánek Zastupitelé možnost umístění pásů projednali a 
navrhli  pásy zatím nepořizovat, ale navrhli  umístit prozatím v prostoru   
značky omezující rychlost. 
Zastupitelstvo neschvaluje umístění zpomalovacích pásů na cestě ke škole 

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

8. Vesnice roku 2017 
 
Obec vyhrála titul Vesnice kraje Vysočina roku 2017. Slavnostní ocenění se 
bude konat v Heřmanově dne 3. 8. 2017. Celorepubliková soutěž proběhne 
dne 6. 9. 2017 od 8:00 – 12:00 hodin. Dne 16. 9. 2017 bude v Luhačovicích 
slavnostní vyhlášení vítězů. 
Zastupitelé berou na vědomí. 
 
 

9. Rozpočtové opatření č. 1 
 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatření č. 1 a zastupitelstvo 
bere toto na vědomí. 
 
 

10. Vyřazení a nákup DHIM (křovinořez, tiskárna, fotoaparát) 
 
Zastupitelé projednali opotřebení DHIM (křovinořez, tiskárna, fotoaparát), 
schválili jejich vyřazení z majetku a nákup nového DHIM. 
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení opotřebeného a nákup nového DHIM 
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).  
 
 

11. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 
 

-   17. 6 2017 - promítání filmu o soutěži Vesnice roku 2017  a  pak bude 
následovat oslava vítězství  na návsi 
 
-   1. 7. 2017 – divadelní představení ochotníků z Vlkova  - Lucernička. 

 
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí. 
 

 
 
 
 



 USNESENÍ Č. 6/2017 
 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 7. 6. 2017 
 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:  
 
1. Závěrečné vyúčtování k čerpání dotace POV 2017 
2. Závěrečné vyúčtování k čerpání dotace MMR 2017 
3. Vyúčtování firmy EDIFICO – vícepráce 
4. Žádost manželů Zemanových na vyjádření ke stavebnímu povolení 
5. Žádost manželů Volfových na pronájem veřejného prostranství 
6.   Vyřazení a nákup nového DHIM (křovinořez, tiskárna, fotoaparát) 

 
 
 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:  
 

1. Návrh na umístění zpomalovacích pásů na cestě ke škole 
 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
1. Splnění úkolů z minulého zasedání 
2. Vesnice roku 2017, termíny 
3. Rozpočtové opatření č. 1 
4. Plánované akce, termíny, organizaci  
 
 
 
Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce: 7. 6. 2017 v 19:30 hodin 
Datum pořízení zápisu: 10. 6. 2017 
 
 
 
       
 

Pavla Chadimová 
           Starostka Obce Heřmanov  
 


