ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV
DNE 18. 10. 2017
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin
Místo konání: kulturní dům v Heřmanově
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: ing. Miloš Charvát
Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla
Ověřovatelé zápisu: Dočkalová Věra, Paták Josef
Zapisovatel: Bajerová Vlasta

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu)
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1.
2.
3.
4.

Kontrola úkolů z minulého zasedání
Rozpočtové opatření č. 3
Vyúčtování oslavy titulu Vesnice roku 2017
Nabídka na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a
projektů přípojek kanalizace
5. Kanalizace
6. Volby do PS ČR 2017
7. Organizace nadcházejících akcí

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. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelé na svém zasedání projednali rozpočtové opatření č. 3.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
3. Vyúčtování oslavy titulu Vesnice roku 2017
Přítomní byli seznámeni s výši nákladů na pořádání oslavy titulu Vesnice roku
2017 dne 7. 10. 2017. Současně byli seznámeni s výší darů Kraje Vysočina,
Ministerstva zemědělství a Sdružení měst a obcí na tuto akci.
Zastupitelé schválili vyúčtování výše příjmů i nákladů na uspořádání oslavy
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu)
4. Nabídka na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a
projektů přípojek kanalizace
Na schůzi byl přitomen ing. Miloš Chárvát, který seznámil zastupitele i občany se
svojí nabídkou vytvořit projektovou dokumentaci k výstavbě kanalizace.
Zastupitelé schválili p. ing. Miloše Charváta jako projektanta kanalizace obce
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
5. Kanalizace
Občané byli dále seznámi s harmonogramem postupu prací na samotné výstavbě
kanalizace. Bude nutné s každým majitelem domu individuálně projednat v
projektové dokumentaci možnosti uložení vedení kanalizace na jeho pozemku. K
tomu bude vyčleněn termín schůzky se zástupcem firmy ing. Charvátem. Schůzky
budou probíhat každý čtvrtek v místnosti klubovny v Heřmanově.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
6. Volby do PS ČR
Zastupitelé byli seznámi s postupem příprav volební komise na volby do
poslanecké sněmovny ČR, které se budou konat 20. a 21. 10. 2017
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
7. Organizace nadcházejících akcí
Zastupitelé projednali organizaci akcí pořádaných v následujícím období.

USNESENÍ Č. 9/ 2017
PŘIJATÉ USNESENÍ
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HEŘMANOV DNE 18. 10 . 2017

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
1. Vyúčtování nákladů a darů na oslavu titulu Vesnice roku 2017
2. Pana ing. Miloše Charváta jako projektanta kanalizace obce
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
---

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

Splnění úkolů z minulého zasedání
Rozpočtové opatření č. 3
Harmonogram stavby kanalizace
Přípravu voleb do PS ČR

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce: 18. 10. 2017 v 20:15 hod.
Datum pořízení zápisu: 27. 10. 2017
Podpisy ověřovatelů zápisu:
Podpis zapisovatele zápisu:
Pavla Chadimová
starostka obce Heřmanov

