
 

 

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA 

OBCE  HEŘMANOV 

DNE   25. 6. 2018 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

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

Vlasta, Chromý Josef, Požár Oldřich, Brychta Petr , Paták Josef 

Omluveni: - 1 -  Dočkalová Věra 
 

Hosté:    --- 

 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu:   Chromý Josef, Paták Josef 

Zapisovatel:  Bajerová Vlasta 
 

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

bod č. 6 (rozpočtové opatření č. 3)     

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

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2.   Uzavření prodejny potravin COOP,  možnost pronájmu 

3. Vyúčtování oprav kulturního domu 

4. Deratizace obce     

5. Organizace pouťových oslav 

6. Rozpočtové opatření č. 3 

7. 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. Uzavření prodejny potravin COOP, možnost pronájmu 

Starostka seznámila zastupitele se situací v prodejně COOP.  Z důvodu  

neuhrazení ztráty prodejny za rok 2017 rozhodlo vedení COOP Velké Meziříčí o 

uzavření prodejny v Heřmanově. Po jednání starostky s vedením COOP byl  

nabídnut obci Heřmanov pronájem prodejny. Zastupitelé rozhodli nabídku 

pronájmu využít a prodejnu začít samostatně provozovat. 

Starostka bude zastupitele informovat o dalším postupu (obsazení místa 

prodavačky, podmínky pronájmu  atd. ) 

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

 

 

3. Vyúčtování oprav kulturního domu 

    Zastupitelé byli seznámeni s vyúčtováním oprav kulturního domu, nemají k     

němu výhrady a berou informaci na vědomí . 

  

   

4.  Deratizace obce 

     Zastupitelé projednali a schválili provedení deratizace v obci  

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

       

 

5.  Organizace pouťových oslav 

  Starostka seznámila zastupitele s postupem organizace pouťových oslav  

  100. výročí založení tradice  heřmanovské pouti.  

  Zastupitelé berou informaci na vědomí . 

 

 

6.  Rozpočtové opatření č. 3 

     Zastupitelé projednali a berou na vědomí  rozpočtové opatření č. 3. 

 

 

7.  Diskuse 

     - vyvážení kontejneru 

 - volby do obecního zastupitelstva – zajištění ankety – do konce července   

 - zaregistrování kandidátů na členy obecního zastupitelstva – volby říjen 2018 



 

 

 

USNESENÍ Č.  07/ 2018 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE  25. 6. 2018 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

1.    Pronájem prodejny COOP a její provozování Obcí Heřmanov 

2.    Provedení deratizace v obci 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.   Splnění úkoly z minulého zasedání 

2.   Vyúčtování oprav kulturního domu 

3.   Organizaci pouťových oslav 

4.   Rozpočtové opatření č. 3 

5.   Organizace voleb do zastupitelstva obce 2018, anketa občanů 

 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  25. 6. 2018  v 19.30 hod . 

Datum pořízení zápisu: 3. 7. 2018 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                 

                                                        

                         

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 
 
 


