
 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

DNE  4. 12. 2017 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

Přítomni:  - 8 -  Chadimová Pavla, Dvořák Václav, Paták Josef, Holánek Josef, 

Brychta Petr, Dočkalová Věra, Chromý Josef, Požár Oldřich 

Omluveni: - Bajerová Vlasta 

      Hosté:  - 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu:   Požár Oldřich, Chromý Josef 
 

Zapisovatel:  Dočkalová Věra 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání doplněný o 

bod 13 – rozpočtové opatření č. 5  a bodu 14 – odměny zastupitelů   

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

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1.   Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2.   Příkaz k provedení inventarizace za rok 2017 

3.   Rozpočtové provizorium na rok 2018 

4.   Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko-bítešsko 

5.   Žádost o dotaci MMR – opravy školní budovy a kulturního domu 

6.   Žádost o dotaci MMR – rozšíření dětského hřiště 

7.   Poptávkové řízení na opravu hasičské zbrojnice dle získané dotace MZe 

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

přípojek kanalizace 

9.   Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene 

10. Žádost o kolaudační rozhodnutí opravených obecních budov 

11. Nové webové stránky obce – vyúčtování dotace Kraje Vysočina 

12. Vyúčtování oslav Vesnice roku 2017 

  13. Rozpočtové opatření č. 5 

14. Změna zákona o obcích, krajích v oblasti odměňování členů zastupitelstev  

      – Zákon č. 99/2017 Sb, s účinností od 1. 1. 2018  

15. 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. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2017 

 

Starostka na svém zasedání zastupitelstva seznámila zastupitele s příkazem k 

provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. Byli určeni členové inventarizační  

komise.  

Zastupitelé schválili inventarizační komisi a příkaz k provedení inventarizace 

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

 

 

 
3. Rozpočtové provizorium na rok 2018 
 

Zastupitelé projednali a schválili podmínky hospodaření obce podle 

rozpočtového provizoria. Přijali usnesení, že do doby schválení rozpočtu pro rok 

2018 bude objem výdajů na stejné výši předchozího roku a nebudou se 

zahajovat žádné investiční akce. 

Zastupitelé projednali rozpočtové provizorium na rok 2018 

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

 

 
4.  Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko-bítešsko 

 

Zastupitele seznámil s průběhem valné hromady pan Josef Holánek. 

Zastupitelé berou informace z valné hromady na vědomí. 
       

 

 

5.  Žádost o dotaci MMR – opravy školní budovy a kulturního domu 

 

  Zastupitelé byli seznámeni s postupem příprav žádosti o dotace MMR. 

  Termín podání žádosti je do 15. 1. 2018. 

Zastupitelé schválili žádost o dotaci MMR – opravy školní budovy a KD 

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

 



 

6. Žádost o dotaci MMR – rozšíření dětského hřiště 

           

          Zastupitelé projednali a neschválili návrh na žádost o dotaci MMR – rozšíření 

dětského hřiště. Pro rok 2018 nebude obec podávat tuto žádost. 

Zastupitelé neschválili žádost o dotaci MMR – rozšíření dětského hřiště 

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

 
7. Poptávkové řízení na opravu hasičské zbrojnice dle získané dotace MZe 

     

      Zastupitelé rozhodli udělat poptávkové řízení na opravu hasičské zbrojnice dle     

získané dotace MZe, budou osloveny minimálně 3 různé firmy k podání cenové 

nabídky. 

Zastupitelé schválili poptávkové řízení na opravu hasičské zbrojnice 

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

 

 

8. Postup při přípravě projektové dokumentace pro provádění stavby a 

projektů přípojek kanalizace 

 

Zastupitelé byli informováni o postupu příprav projektové dokumentace 

kanalizace a s postupem informačních schůzek s občany. 

Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí. 

 

 

9. Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene 

 

Zastupitelé projednali a schválili návrh smlouvy na zřízení věcného břemene, 

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI cesty spočívající v právu chůze a 

jízdy přes pozemek p. č. 1189/5 (ostatní plocha, jiná plocha) v majetku obce pro 

paní Janu Novotnou. 

Zastupitelé schválili návrh smlouvy 

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

 
 

 

 

10. Žádost o kolaudační rozhodnutí opravených obecních budov 

    

    Starostka informovala zastupitele o možnosti podání žádosti o kolaudační 

rozhodnutí opravených obecních budov, které byly realizovány v roce 2017. 

Zastupitelé schválili žádost o kolaudaci opravených obecních budov 

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

 



 

 

 

11. Nové webové stránky obce – vyúčtování dotace Kraje Vysočina 

       

      Obec zřídila nové webové stránky, na které byla poskytnuta dotace Kraje 

Vysočina. 

Zastupitelé projednali a schválili závěrečné vyúčtování této dotace 

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

 

 

 

12. Vyúčtování oslav Vesnice roku 2017 

 

Zastupitelé seznámeni s konečným vyúčtováním nákladů vynaložených na 

oslavu získaného ocenění v soutěži Vesnice roku 2017. 

Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí. 

 

 

 

13. Rozpočtové opatření č. 5 

 

Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 5. 

Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí. 

 

 

14. Změna zákona o obcích, krajích v oblasti odměňování členů zastupitelstev  

      – Zákon č. 99/2017 Sb, s účinností od 1. 1. 2018 
 

Zastupitelstvo projednalo změnu zákona o obcích, krajích v oblasti odměňování 

členů zastupitelstev a rozhodlo se, že odměny všech zastupitelů obce zůstanou 

do konce volebního období na stejné výši, schválené při zahájení mandátu 

zastupitelů v roce 2014 

    (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 

 

15. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

USNESENÍ Č.  11/ 2017 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 4. 12. 2017 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
 

1. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2017  

2. Rozpočtové provizorium pro rok 2018 

3. Žádost o dotaci MMR – opravy školní budovy a kulturního domu 

4. Poptávkové řízení na opravu hasičské zbrojnice 

5. Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene, služebnosti cesty 

6. Žádost o kolaudaci opravených obecních budov 

7. Závěrečnou zprávu k vyúčtování dotace na webové stránky 

8. Ponechat odměny zastupitelů do konce volebního období na stejné výši  

(viz Změna zákona o obcích, krajích v oblasti odměňování členů 

zastupitelstev – Zákon č. 99/2017 Sb, s účinností od 1. 1. 2018) 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

 
1. Žádost o dotaci MMR – rozšíření dětského hřiště 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1.  Splnění úkolů z minulého zasedání 

2.  Zprávu z valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko-bítešsko 

3.  Postup při přípravě projektové dokumentace kanalizace 

4.  Vyúčtování oslav Vesnice roku 2017 

5.  Rozpočtové opatření č. 5 

6.  Termíny akcí v nadcházejícím období 

 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  4. 12. 2017 v 20:30 hod. 

Datum pořízení zápisu:    12. 12. 2017 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

Podpis zapisovatele zápisu: 
 

                                                                   

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


