ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV
DNE 23. 8. 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: Holánek Josef, Chromý Josef
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kontrola úkolů z minulého zasedání
Vyúčtování nákladů ze slavnostního ocenění Vesnice roku
Dotace Mnisterstva zemědělství na opravu hasičské zbrojnice
Dotace Kraje Vysočina na nové internetové stránky
Rozpočtové opatření č. 2
Žádost o registraci plátce DPH
Stavební povolení kanalizace a ČOV Heřmanov
Smlouva s ISVH o zajištění podkladů nezbytných pro podání žádosti
Žádost o dotaci na kanalizaci a ČOV Heřmanov z MZe
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 vzali tuto informaci na vědomí.
2. Vyúčtování nákladů ze slavnostního ocenění Vesnice roku
Zastupitelé byli seznámeni s podrobným vyúčtováním jednotlivých položek
nákladů vynaložených na slavnostní vyhlášení oceněných v soutěži Vesnice
roku 2017, které se uskutečnilo 3. 8. 2017.
Zastupitelé schválili výši nákladů na tuto akci.
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu)
3. Dotace Mnisterstva zemědělství na opravu hasičské zbrojnice
Starostka seznámila zastupitele s rozhodnutím Mze přidělit SHD Heřmanov
dotaci na opravu hasičské zbrojnice.
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.
4. Dotace Kraje Vysočina na nové internetové stránky
Starostka dále seznámila zastupitele výsledkem naší žádosti získat dotaci Kraje
Vysočina na nové internetové stránky.
Zastupitelé vzali na vědomí, že jsme dotaci kraje obdrželi v plné výši.
5. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2.
6. Žádost o registraci plátce DPH
Zastupitelé byli informováni o postupu při vyřizování žádosti na FÚ pro Kraj
Vysočina Velké Meziříčí o registraci Obce Heřmanov na plátce DPH.
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.

7. Stavební povolení kanalizace a ČOV Heřmanov
Starostka seznámila zastupitele s udělením stavebního povolení na vybudování
kanalizace v obci a na výstavbu ČOV Heřmanov.
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.

8. Smlouva s ISVH o zajištění podkladů nezbytných pro podání žádosti
Zastupitelé schválili smlouvu s ISVH o zajištění podkladů, které jsou nutné pro
podání žádosti
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
9. Žádost o dotaci na kanalizaci a ČOV Heřmanov z Mze
Zastupitelé dále schválili žádost o dotaci z MZe na vybudování kanalizace a
ČOV Heřmanov
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).

10. Diskuse
- letní kino Anděl páně 2 jako rozloučení s prázdninami 2. 9.
- přípravy na účast v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2017 (6. 9.)
- zájezd do Luhačovic (16. 9.) na vyhodnocení Vesnice roku 2017

USNESENÍ Č. 08/ 2017
PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV
ZE DNE 23. 8. 2017

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
1. Vyúčtování nákladů na slavnostní ocenění Vesnice roku
2. Smlouva s ISVH o zajištění podkladů nezbytných pro podání žádosti
3. Žádost o dotaci na kanalizaci a ČOV Heřmanov z MZe
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
---

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Splnění a úkolů z minulého zasedání
Rozpočtové opatření č. 2
Žádost o registraci obce na plátce DPH
Udělení dotace na opravu hasičské zbrojnice
Dotace Kraje Vysočina na nové internetové stránky
Stavební povolení kanalizace a ČOV Heřmanov

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce: 23. 8. 2017 v 20:15 hod
.
Datum pořízení zápisu: 24. 8. 2017
Podpisy ověřovatelů zápisu:
Podpis zapisovatele zápisu:
Pavla Chadimová
starostka obce Heřmanov

