
 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 

HEŘMANOV 
DNE  6. 11. 2017 

 
 

Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 
Přítomni:  6 -  Chadimová Pavla,  Bajerová Vlasta ,  Dvořák Václav, Paták 

Josef,  Brychta Petr,  Holánek Josef   

Omluveni: - Dočkalová Věra, Požár Oldřich, Chromý Josef 

      
     Hosté:  ing. Tomáš Kreutzer, p. Ivo Muhlhansel 

 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 

 

Ověřovatelé zápisu:   Dvořák Václav, Paták Josef 

 

Zapisovatel:  Bajerová Vlasta 

 

 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání, který byl 

oproti pozvánce doplněný o bod č. 7      

(v počtu  6  hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 

 

 

 
PROGRAM ZASEDÁNÍ: 
1.   Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2.   Výběr firmy, která zajistí výběrové řízení na zhotovitele kanalizace 

3.   Postup při přípravě projektové dokumentace pro provádění stavby a projektů 

přípojek kanalizace 

4.   Projekt na opravu školy a kulturního domu v rámci dotace MMR (ocenění za 

Vesnici roku 2017) 

5.   Výběr firmy, která zajistí výběrové řízení na dodavatele výše uvedených 

oprav 

6.   Smlouva o vykonávání funkce odborného lesního hospodáře 

7.   Rozpočtové opatření č. 4 

8.   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. Výběr firmy, která zajistí výběrové řízení na zhotovitele kanalizace 

 

Na jednání byl přítomen ing. Tomáš Kreutzer, který nabídl obci vypracování  

výběrového  řízení na zhototovitele výstavby kanalizace. Obec dostala tři cenové 

nabídky na tuto službu, vybrala nejvhodnější nabídku p. ing. Tomáše Kreutzera. 

Zastupitelé schválili ing. Kreuzera a pověřili ho, aby zajistil obci vypracování 

výběrového  řízení na zhotovitele kanalizace 

(v počtu 6 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 
 

3. Postup při přípravě projektové dokumentace pro provádění stavby a  
projektů přípojek kanalizace 

 

Zastupitelé se seznámili s postupem na přípravně projektové dokumentace pro   

výstavbu kanalizace. Schůzky občanů s projektantem ing. Charvátem probíhají 

každý čtvrtek v místnosti klubovny a individuálně jsem zakreslovány přípojky k 

jednotlivým domům. 

Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí. 
 

 

4. Projekt na opravu školy a kulturního domu v rámci dotace MMR (ocenění 
za Vesnici roku 2017) 

 

Zastupitelé projednali projekt na opravu školy a kulturního domu, který bude  

realizován v rámci dotace MMR (za vítězství v soutěži Vesnice roku 2017). 

Zastupitelé schválili projekt na opravu školy a kulturního domu   

(v počtu 6 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

5. Výběr firmy,která zajistí výběrové řízení na dodavatele uvedených oprav 

 

Zastupitelé po jednání schválili p. Jaroslava Bártla, aby zajistil obci vypracování 

výběrového řízení na dodavatele výše uvedených oprav 

(v počtu 6 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 



 

 

 

6. Smlouva o vykonávání funkce odborného lesního hospodáře 

 

Při jednání byla uzavřena s panem Ivo Muhlhanselem smlouva o vykonávání 

funkce odborného lesního hospodáře v lesích v majetku obce Heřmanov. Pan 

Muhlhansel informoval zastupitele o možnostech čerpání dotací na práce v lese. 

Zastupitelé schválili pana Ivo Muhlhansela do funkce odborného lesního 

hospodáře obce Heřmanov 

(v počtu 6 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 

7. Rozpočtové opatření č. 4 

 

Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí. 

 
 
8. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

 

- návštěva obce Nemce a festivalu ve vaření zelňačky 11. 11. 2017 

- vánoční tvoření 26. 11. 2017 

- výroční členská schůze SDH Heřmanov 2. 12. 2017 

- rozsvěcování vánočního stromu 3. 12. 2017 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

USNESENÍ Č.  10/ 2017 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 6. 11. 2017 
 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

 

1.  P. Tomáše Kreutzera na zajistění výběrové řízení na zhotovitele kanalizace 

2.  Projekt na opravu školy a kulturního domu z dotace MMR 

3.  P. Jaroslava Bártla, který zajistí výběrové řízení na opravu školy a kulturního 

domu v rámci dotace MMR 

4.  P. Ivo Muhlhansela k vykonávání funkce odborného lesního hospodáře obce 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

--- 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1.   Splnění a úkolů z minulého zasedání 

2.   Postup při přípravě projektové dokumentace pro provádění stavby a projektů  

přípojek kanalizace 

3.   Rozpočtové opatření č. 4 

4.  Termíny akcí v nadcházejícím období 

 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  6. 11. 2017 ve 20:00 hod 

 

Datum pořízení zápisu:    15. 11. 2017 
 
Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

Podpis zapisovatele zápisu: 
 

                                                                   

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 
 

 


