
 

1.  

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA 

OBCE  HEŘMANOV 

DNE   3.  9.  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,  Brychta Petr , Paták Josef , Dočkalová 

Věra , Požár Oldřich 

Omluveni: - 1 - Brychta Petr 
 

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  8  hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Pořízení změny č.  1 ÚP Heřmanov zkráceným postupem 

3. Žádost o vyjádření Státní pozemkový fond 

4. Postup prací při výstavbě kanalizace 

5. Obecní obchod 

6. 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. Pořízení změny č. 1 ÚP Heřmanov zkráceným postupem 

Zastupitelé projednali a schválili návrh na změnu č. 1 územního plánu obce 

Heřmanov zkráceným postupem 

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

 
 

3.  Žádost o vyjádření Státní pozemkový fond 

Starostka seznámila zastupitele se žádostí Státního pozemkového fondu na  

parcelu  č.   . Zastupitelé pověřili starostku vypracováním odpovědi, že výše 

uvedená  parcela je uvedená v územním plánu jako plocha k výstavbě. 

    Zastupitelé schválili vyjádření k žádosti Státního pozemkového fondu 

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

 

4. Postup prací při výstavbě kanalizace 

Starostka seznámila zastupitele s postupem prací při výstavbě kanalizace.  

Zastupitelé se seznámili s výsledky kontrolního dne, který proběhl v úterý 28. 8. 

2018 na místě výstavby. 

     Zastupitelé berou informaci na vědomí. 

 

5. Obecní prodejna 

Zastupitelé se seznámili se situací v obecní prodejně. 22. 8. 2018 byl zahájen 

zkušení prodej a postupně je prodejna vybavována. Starostka seznámila 

zastupitele s nabídkou odkupu dalšího vybavení od majitelky zrušeného obchodu 

v Křižánkách. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup potřebného 

vybavení a nutnou dotaci pokladny prodejny na počáteční nákup zboží 

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

 

6. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

    Zastupitelé projednali  organizace akcí, které proběhnou v nejbližším termínu 

    -  svěcení renovovaného kříže  9. 9. 2018 

    - natáčení České televize - předvolební debata 11. 9. 2018 

    - zájezd do Fliessu 20. - 23.9. 2018 

    - volby do zastupitelstva obce Heřmanov dne 5. a 6. 10. 2018 

- práce na opravě školy- výměna oken, oprava wc 

- těžba dřeva v obecním lese - kalamita kůrovce 

 

    Zastupitelé berou informaci na vědomí. 



 

USNESENÍ Č. 9/2018 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE  3.  9.  2018 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

1.   Změnu č. 1 územního plánu obce Heřmanov zkráceným postupem 

2.   Odpověď na žádost o vyjádření Státního pozemkového fondu 

3.   Nákup nutného vybavení obecní prodejny a dotaci pokladny prodejny  

na počáteční nákup zboží 

.     

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.   Splnění úkoly z minulého zasedání 

2.   Postup prací při výstavbě kanalizace 

3.   Postup prací při opravě školy 

4,   Organizaci následujících akcí. 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  3. 9. 2018  v 19.30 hod . 

Datum pořízení zápisu: 5. 9. 2018 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                 

                                                        

                         

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 
 
 


