
 
 
 

1.  

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE  HEŘMANOV 

DNE   3. 10.  2018 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

Přítomni:  - 9 -  Chadimová Pavla, Dvořák Václav, Holánek Josef,  Bajerová 

Vlasta, Chromý Josef,  Brychta Petr , Paták Josef , Dočkalová 

Věra , Požár Oldřich, 

Omluveni:  -- 

Hosté:   Ing. Chadim Jiří 

 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu:   Dvořák Václav,  Paták Josef 

 

Zapisovatel:  Bajerová Vlasta 

 

 

 
 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 

 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání      

(v počtu  9  hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Postup prací při výstavbě kanalizace a ČOV 

3. Dodatek smlouvy o dílo s firnou Aquasys 

4. Smlouvy o zřízení služebnosti   

5. Volby do zastupitelstva 2018 

6. Souhlas se zrušením Svazku Obecních lesů Přibyslav 

7. Návrh smlouvy s firmou FRITEX Vladislav 

8. Deratizace v obci 

9. Výsledek dílčího auditu účetnictví 2. 10. 2018 

10. 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.  Postup prací při výstavbě kanalizace a ČOV 

 

Starostka seznámila zastupitele s  postupem  prací při výstavbě kanalizace a 

ČOV  a  s výsledky kontrolních dní prováděných  na stavbě. 

 Zastupitelé berou informace na vědomí. 

 

 

3.  Dodatek smlouvy o dílo s firnou Aquasys 

 

Starostka seznámila zastupitele  s důvody k vyhotovení dodatku smlouvy o  dílo 

s firmou Aquasys. 

Zastupitelé projednali a schválili dodatek smlouvy o dílo s firmou Aquasys.   

 (v počtu  9  hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 
. 

4. Smlouvy o zřízení služebnosti  

 

Starostka seznámila zastupitele se smlouvou o zřízení služebnosti. 

Zastupitelé schválili smlouvu o zřízení služebnosti. 

     (v počtu  9  hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

5. Volby do zastupitelstva 2018 

 

 Zastupitelé se seznámili s  organizací  blížích se komunálních voleb 5. a 6. 10.    

 2018. 

   Zastpupitelé berou informaci na vědomí. 

 

 

6. Souhlas se zrušením Svazku Obecních lesů Přibyslav 

 

Starostka seznámila zastupitele s návrhem na zrušení Svazku Obechních lesů 

Přibyslav, kterého je obec Heřmanov členem. Zastupitelé rozhodli souhlasit se 

zrušením Svazku Obecních lesů  Přibyslav    

    (v počtu  9  hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

  



 
 
 

7.  Návrh smlouvy s firmou FRITEX Vladislav 

 

Starostka seznámila zastupitele s návrhem smlouvy s firmou Fritex Vladislav,  

která nabízí odvoz použitého oleje a sádla z domácností v obci.   

 Zastupitelé schválili smlouvu s firmou Fritex Vladislav  

(v počtu  9  hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

8. Deratizace v obci 

 

Zastupitelé projednali a schváli nabídku firmy Deranet, na provedení plošné 

deratizace v obci 

(v počtu  9  hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 

9. Výsledek dílčího auditu účetnictví 2. 10. 2018 

 

Zastupitelé byli informováni o průběhu a výsledku dílčího auditu účetnictví 

obce, které proběhlo 2. 10. 2018. 

     Zastupitelé berou informaci na vědomí. 

 

 

10. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

 

-   informace o prodeji pozemku ve vlastnictví pana Františka Holánka  

v   chatové oblasti  

 

-  organizace oslav 100. výročí založení Československé republiky, 

lampionového průvodu 28. 10. 2018 

 

-  zhodnocení práce zastupitelstva ve volebním období . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

USNESENÍ Č.  10/2018 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE  3. 10. 2018 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
 

1.  Dodatek smlouvy o dílo s firmou Aquasys 

2.  Smlouvu o zřízení služebnosti 

3.  Souhlas se zrušením  Svazku Obecních lesů Přibyslav 

4.  Návrh smlouvy s frimou Fritex Vladislav 

5.  Provedení deratizace v obci 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1.   Splnění úkoly z minulého zasedání 

2.   Postup prací při výstavbě kanalizace 

3.   Organizaci voleb 2018 

4.  Výsledek dílčího auditu účetnictví obce 
 

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  3. 10. 2018 v 19.35 hod . 

Datum pořízení zápisu:  14. 10. 2018 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

  

Podpis zapisovatele zápisu:                                                                 
                                                        

                         

                                                                               

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 
 
 


