
 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE  HEŘMANOV 

DNE 11. 5. 2018 

 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

Přítomni:  - 6 -  Chadimová Pavla,  Dvořák Václav, Holánek Josef, Dočkalová    

Věra, Bajerová Vlasta, Chromý Josef 

Omluveni: - 3 -  Požár Oldřich , Brychta Petr , Paták Josef 

      Hosté:    --- 

 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu:   Dvořák Václav, Holánek Josef 
 

Zapisovatel:  Bajerová Vlasta 
 

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

body 6 (rozpočtové opatření č. 2) a 7 (smlouvu o přijetí úvěru)    

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

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Výsledek přezkoumání účetnictví roku 2017 

3. Závěrečný účet obce roku 2017 

4. Účetní závěrka obce roku 2017    

5. Vyúčtování firmy EDIFICO za opravu hasičské zbrojnice 

6. Rozpočtové opatření č. 2 

7. Smlouva o přijetí úvěru 

8. Organizace nadcházejících akcí   

9. 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. Výsledek přezkoumání účetnictví roku 2017 

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem přezkoumání účetnictví obce roku 2017  

(audit). Zastupitelé projednali zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za 

rok 2017 a schválili s výhradou. K nápravě chyb a nedostatků uvedených v této 

zprávě přijalo zastupitelstvo nápravné opatření 

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

 

 

3.  Závěrečný účet obce roku 2017 

     Zastupitelé projednali a schválili závěrečný účet obce roku 2017 – s výhradou 

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

    

4.  Účetní závěrka obce roku 2017 

     Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku obce roku 2017  

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

 

       

5.  Vyúčtování firmy EDIFICO za opravu hasičské zbrojnice 

Starostka seznámila zastupitele s vyúčtováním firmy EDIFICO, která prováděla 

opravu hasičské zbrojnice. Zastupitelé projednali jednotlivé položky nákladů na 

opravu , výši poskytnuté dotace na opravu  a vyúčtování  schválili. 

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

 

6.  Rozpočtové opatření č. 2 

     Zastupitelé projednali a vzali na vědomí  rozpočtové opatření č. 2. 

 

7.  Uzavření smlouvy o přijetí úvěru 

Starostka seznámila zastupitele s finanční situací obce a zastupitelé po diskusi   

schválili podání žádosti o krátkodobý úvěr na překlenutí období než obec 

obdrží dotaci na Údržbu a opravy obecních budov v Heřmanově. 

     Zastupitelé schválili uzavření smlouvy  o úvěr od České spořitelny  

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

 



 

8.  Organizace nadcházejících akcí 

Zastupitelé projednali organizaci akcí v nadcházejícím období a to především - 

besidku ke dni matek Komunitní školy Heřmánek v kultruním domě v neděli 13. 

5. 2018. 

9.  Diskuse 

- úklid obce 

-  průběh opravy kulturního domu – výběr  dlažby a fasádní barvy 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

USNESENÍ Č.  06/ 2018/1 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE  11. 5. 2018 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
1.   Výsledek přezkoumání účetnictví roku 2017 s výhradou a nápravné opatření 

2.   Závěrečný účet obce roku 2017 – s výhradou 

3.   Vyúčtování firmy EDIFICO za opravu hasičské zbrojnice 

4.   Uzavření smlouvy o přijetí úvěru  (Podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o 

obcích ve znění   pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Čes-

ké spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše 2.500 000 Kč na financování akce 

„Údržba a opravy obecních budov v Heřmanově“ se splatností do 31. 3. 2019 a 

zajištěného budoucími příjmy obce). 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Splnění úkoly z minulého zasedání 

2. Rozpočtové opatření č. 2 

3. Organizaci akcí v nadcházejícím období 

 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  11. 5. 2018 v 19.30 hod. 
 

Datum pořízení zápisu: 15. 5. 2018 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

 Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                 

                                                        

                         

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 

 

 



 

USNESENÍ Č.  06/ 2018/2 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE  11. 5. 2018 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
1. Účetní závěrku obce roku 2017    

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  11. 5. 2018 v 19.30 hod. 
 

Datum pořízení zápisu: 15. 5. 2018 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

 Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                 

                                                        

                         

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 

 
 


