ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HEŘMANOV
DNE 27. 4. 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, Bajerová Vlasta, Požár Oldřich, Paták Josef
Omluveni: - 2 - Chromý Josef, Brychta Petr
Hosté: ing. Tomáš Kreutzer, ing. Pavel Holánek
Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla
Ověřovatelé zápisu: Dvořák Václav, Požár Oldřich
Zapisovatel: Bajerová Vlasta

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání doplněný
oproti pozvánce o bod č. 5
(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).

PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1.

Kontrola úkolů z minulého zasedání
Vypracování plánu obnovy kanalizace a kalkulace ceny stočného
Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP (kanalizace )
Žádost o dotace na vybudování kanalizace a ČOV
Jednání s ing. Holánkem Pavlem- narovnání stavů
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. Vypracování plánu obnovy kanalizace a kalkulace ceny stočného
Zastupitelé byli informováni o vypracování plánu obnovy kanalizace, který
vytvořil p. Staněk. Pan Kreuter zhodnotil průběh a výsledek výběrového řízení
na vybudování kanalizace v obci. Předběžná cena za stočné by se měla
pohybovat cca 30 Kč .
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
3. Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP (kanalizace )
Starostka dále seznámila zastupitele s dalšími náklady, které budou vynaloženy
na výstavbu kanalizace. Jedná se o náklady na výkon technického dozoru, které
se budou fakturovat obci měsíčně do 31. 12. 2020, dále bude obci fakturována
činnost koordinátora BOZP a autorského dozoru.
Zastupitelé schválili firmy pro výkon technického dozoru a koordinátora
BOZP – ISVH a autorského dozoru - IMC
(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
4. Žádost o dotace na vybudování kanalizace a ČOV
Starostka informovala zastupitele s termínem podání žádosti o dotaci na
vybudování kanalizace a ČOV. Žádost po doplnění potřebných náležitostí bude
podána do 30. 4. 2018 na MZe.
Zastupitelé berou informaci na vědomí.
5. Jednání s ing. Holánkem Pavlem- narovnání stavů
Na jednání byl přítomen ing. Holánek Pavel, který podal obci žádost o odkup
obecních pozemků 1232 o výměře 125 m2 a část pozemku 1202 o výměře 177,7
m2. Obec nabídla ing. Holánkovi v rámci narovnání vlastnických stavů směnu
pozemků.

Obecní pozemky, které využívá ing. Holánek za pozemek ve vlastnictví ing.
Holánka , o který má zájem obec. (Jedná se o část cesty u školy). Po diskusi se
členy zastupitelstva směnu pozemků ing. Holánek odmítl a trvá na odkupu
pozemku, se kterým obec nesouhlasí.
Zastupitelstvo obce neschválilo žádost o odprodej obecních pozemků panu
Pavlu Holánkovi a trvá na případné směně pozemků
(v počtu 0 hlasujících PRO návrh, 7 hlasujících PROTI návrhu).
6. Organizace nadcházejících akcí
Zastupitelé projednali organizaci akcí v nadcházejícím období a to především
- 30. 4. 2018 – pálení čarodejnic
- 6. 5. 2018 - hasičské cvičení Heřmanovská savice

7. Diskuse
- úklid obce, sečení trávy
- přípravy na oslavy 100. výročí pouti

USNESENÍ Č. 05/ 2018
PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV
ZE DNE 27. 4. 2018

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
1. Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP (kanalizace ) a autorský dozor

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
1. Žádost ing. Pavla Holánka o odkoupení obecních parcel
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2
3.
4.

Splnění úkolů z minulého zasedání
Vypracování plánu obnovy kanalizace a kalkulace ceny stočného
Podání žádosti o dotace na vybudování kanalizace a ČOV
Organizaci akcí v nadcházejícím období

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce: 27. 4. 2018 v 20.00 hod .
Datum pořízení zápisu: 5. 5. 2018
Podpisy ověřovatelů zápisu:
Podpis zapisovatele zápisu:

Pavla Chadimová
starostka obce Heřmanov

