
 

 

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE  HEŘMANOV 

DNE  5. 2. 2018 

 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

Přítomni:  - 7-  Chadimová Pavla,  Dvořák Václav, Holánek Josef, Dočkalová    

Věra, Chromý Josef ,  Požár Oldřich, Bajerová Vlasta 

Omluveni: -  2 - Brychta Petr, Paták Josef 

      Hosté:   
 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu:   Chromý Josef, Dočkalová Věra  
 

Zapisovatel:  Bajerová Vlasta 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 

 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání      

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

 

1.  Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2.  Vyúčtování prací a prodeje dřeva po těžbě v obecních lesích 

3.  Zadávací dokumentace kanalizace Obce Heřmanov 

4.  Složení komise pro výběrové řízení – kanalizace   

5.  Složení komise pro výběrové řízení – oprava obecních budov 2018 

6.  Výběr dodavatele pro opravu hasičské zbrojnice 

7.  Přihláška do Evropské soutěže Vesnice roku 

8.  Návrh rozpočtu  na rok 2018 

9.  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. Vyúčtování prací a prodeje dřeva po těžbe v obecních lesích 

     

    Starostka seznámila zastupitele s průběhem těžby dřeva v obecním lese a     

    s výsledky prodeje dřeva. Zastupitelé rozhodli umožnit občanům prodej dřeva 

za 700 Kč za 1 prostorový metr, vyčištění lesa budou mít zájemci bez úhrady. 

Zájemci se mohou přihlásit do pátku  9. 2. 2018. 

    Zastupitelé berou informace na vědomí a schvalují prodejní cenu dřeva 

    (v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

3. Zadávací dokumentace kanalizace Obce Heřmanov 

     

    Zastupitelstvo projednalo a schválilo zadávací dokumentaci na akci „Heřmanov   

– kanalizace a ČOV“ 

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

      

4.  Složení komise pro výběrové  řízení – kanalizace 

 

Zastupitelé na svém zasedání projednali složení komise pro výběrové řízení na 

zhotovitele kanalizace. 

  Zastupitelé schválili složení komise pro výběrové řízení  

     (v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 

5. Složení komise pro výběrové řízení – oprava obecních budov 2018 

 

Zastupitelé na svém zasedání projednali složení komise pro výběrové řízení na  

dodavatele akce: Údržba a opravy obecních budov v Heřmanově. 

 Zastupitelé schválili složení komise pro výběrové řízení 

    (v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Výběr dodavatele pro opravu hasičské zbrojnice 
 

Zastupitelé na svém zasedání vybrali dodavatele, který provede opravu hasičské  

zbrojnice. Ve výběrovém řízení malého rozsahu nejnižší nabídku podala  firma 

Edifico – Jiří Štourač, Velké Meziříčí. Nabídku podali tři firmy. 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo firmu na opravu hasičské zbrojnice 

   (v počtu  7  hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 

 

7.  Přihláška do Evropské soutěže Vesnice roku 

 

Starostka informovala  zastupitele o vypracování  přihlášky do Evropské 

soutěže Vesnice roku 2018. Zastupitelé také rozhodli o objednávce propagační 

knihy o vesnici Heřmanov, kterou vytvoří nakladatelství Flétna – Martin 

Leschinger. 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo přihlášku do Evropské soutěže Vesnice 

roku a objednávku propagační knihy o Heřmanově 

     (v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

8.  Návrh rozpočtu na rok 2018 

 

Zastupitelé na svém zasedání projednali jednotlivé položky návrhu rozpočtu  

obce  v celkové výši   3 110 tis. Kč. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední  

desce obce a na dalším zasedání zastupitelstva schválen. 

    Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu na roku 2018     

    (v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 

 

9. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

 

Zastupitelé projednali organizaci nadcházejících akcí: 

 - masopustní průvod 10. 2. 2018 

 - ples SDH  24. 2. 2018 

 - možnost žádosti na ÚP na VPP na dvě pracovní místa od 1. 4. 2018 

 - výměna zastavěné plochy v užívání pana Holánka  s plochou za školou 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

USNESENÍ Č. 02/2018 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 5. 2. 2018 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
 

1. Cena dřeva po těžbě v obecních lesích 

2. Zadávací dokumentaci na kanalizaci a ČOV 

3. Složení komise pro výběrové řízení – kanalizace   

4. Složení komise pro výběrové řízení – oprava obecních budov 2018 

5. Dodavatele pro opravu hasičské zbrojnice 

6. Přihlášku do Evropské soutěže Vesnice roku 2018 

7. Objednávku vytvoření propagační knihy o vesnici Heřmanov 

8. Návrh rozpočtu na rok 2018 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 
--- 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1.  Splnění a úkolů z minulého zasedání 

2.  Organizaci nadcházejících akcí 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  5. 2. 2018  v 20:00 hod. 
 

Datum pořízení zápisu:    20. 2. 2018 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

Podpis zapisovatele zápisu: 
 

                                                                   

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 
 
 


