
 

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE  HEŘMANOV 

DNE 11. 4. 2018 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

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

Věra, Bajerová Vlasta,  Brychta Petr,  Požár Oldřich, Chromý 

Josef 

Omluveni: - 1 - Paták Josef 

      Hosté:  - 

 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu:   Brychta Petr, Dočkalová Věra 
 

Zapisovatel:  Bajerová Vlasta 
 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 

 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání doplněný 

oproti pozvánce o body 11, 12 a 13     

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

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Dohoda s ÚP o zřízení dvou pracovních míst pro VPP 

3. Uvolnění starostky pro výkon veřejné funkce od 1. 5. 2018 

4. Návrh na provedení aktualizace územního plánu (stavební místa) 

5. Smlouva s firmou Josef Pejchal na provedení oprav obecních budov 

6. Uzavírka při opravě silnice Skřinářov – Heřmanov 

7. Žádost o posunutí značky Obec Heřmanov (od Nové Vsi) 

8. Kniha o Heřmanově – finální podoba 

9. Pozvánky a organizace oslav 100. výročí Heřmanovské pouti 

10. Rozpočtové opatření č. 1 

11. Smlouva na výstavbu kanalizace s vítězem výběrového řízení 

12. Žádost Jednoty COOP Velké Meziříčí 

13. Uzavřené smlouvy – dodatky 

14. 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. Dohoda s ÚP o zřízení dvou pracovních míst pro VPP 

 

Starostka seznámila zastupitele s uzavřením dohody s ÚP na zřízení dvou     

pracovních míst pro VPP.  Místa zatím zůstanou bez obsazení . 

    Zastupitelé berou informaci na vědomí. 

 

3. Uvolnění starostky pro výkon veřejné funkce od 1. 5. 2018 

 

Zastupitelé na svém zasedání schválili uvolnění starostky pro výkon veřejné     

funkce od 1. 5. 2018 

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

    

4. Návrh na provedení aktualizace územního plánu (stavební místa) 

     

    Zastupitelé schválili návrh na aktualizaci územního plánu obce  

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

    

5.  Smlouva s firmou Josef Pejchal na provedení oprav obecních budov 

 

Starostka informovala zastupitele o uzavření smlouvy s firmou Pejchal , Třebíč  

na  provedení oprav obecních budov.  Předání staveniště proběhne 15. 4. 2018. 

Práce by měly být ukončeny 31. 8. 2018. 

     Zastupitelé berou informaci na vědomí. 

 

6.  Uzavírka při opravě silnice Skřinářov – Heřmanov 

Zastupitelé byli informováni o plánované uzavírce silnce mezi Skřinářovem a        

Heřmanovem z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky. 

 Zastupitelé berou informaci na vědomí. 

7.  Žádost o posunutí značky Obec Heřmanov 

Starostka informovala zastupitele o podání žádosti na  dopravní odbor MěÚ  

Velké Meziříčí  o   posunutí značky  “ Heřmanov “  dále k Nové Vsi. 

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



8.  Kniha o Heřmanově – finální podoba 

Starostka seznámila zastupitele s konečnou podobou propagační knihy o       

Heřmanově. 

    Zastupitelé berou informaci na vědomí. 

  9. Pozvánky a organizace oslav 100. výročí Heřmanovské pouti 

   

  Zastupitelé projednali organizaci oslav 100. výročí Heřmanovské pouti. Byli     

informováni o konání schůzky s panem farářem a zástupci ostatních obcí z 

farnosti Heřmanov. 

 

10. Rozpočtové opatření č. 1 

     

    Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1 

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

 

11. Smlouva na výstavbu kanalizace s vítězem výběrového řízení 

 

Zastupitelé schválili  výsledek výběrového řízení a pověřují starostku k   

podpisu  smlouvy s firmou Aquasys  v souladu se zadávací dokumentací 

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

 

12. Žádost Jednoty Velké Meziříčí 

 

Starostka seznámila zastupitele se žádostí Jednoty COOP Velké Meziříčí o 

úhradu  ztráty za rok 2018 ve výši 38 356 Kč. Zastupitelé rozhodli žádost 

Jednoty neschválit a ztrátu neuhradit 

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

13. Uzavřené smlouvy 

Zastupitelé byli seznámeni s uzavřením dodatků smluv s Českou poštou a  

společností BDS-BUS Velké Meziříčí. 

    Zastupitelé berou informace na vědomí. 

 

14. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

 

Zastupitelé projednali organizaci akcí v nadcházejícím období 

- 14. 4. 2018 se bude konat brigade na úklid Čistá Vysočina 

-  v Praze se zúčastní zástupci  obce  Jarmarku venkova. 

 

Diskuse : 

-  informace o  záměru pana J. Melichara výstavby rodinného domu 

-  postup jednání s  panem Pavlem Holánkem – výměna parcel 

-  informace o kolaudaci klubovny 

 



USNESENÍ Č.  04/ 2018 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 11. 4. 2018 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
 

1.       Uvolnění starostky pro výkon veřejné funkce od 1. 5. 2018 

2.       Žádost o posunutí značky Obec Heřmanov (od Nové Vsi) 

3.       Smlouvu na výstavbu kanalizace s vítězem výběrového řízení 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

1.       Žádost Jednoty COOP Velké Meziříčí 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Splnění úkoly z minulého zasedání 

2. Rozpočtové opatření č. 1 

3. Dohodu s ÚP o zřízení dvou pracovních míst pro VPP 

4. Návrh na provedení aktualizace územního plánu 

5. Smlouvu s firmou Josef  Pejchal na provedení oprav obecních budov 

6. Uzavírku při opravě silnice Skřinářov – Heřmanov 

7. Finální podobu knihy o Heřmanově 

8. Organizaci příprav  oslav 100. výročí Heřmanovské pouti 

9. Uzavřené dodatky smluv 

10. Organizaci akcí v nadcházejícím období 

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  11. 4. 2018 v 20.30 hod . 
 

Datum pořízení zápisu:  22.  4.  2018 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

Podpis zapisovatele zápisu: 
 

                                                                   

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 
 
 


