
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HEŘMANOV 

DNE 3. 12. 2018 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

Přítomni:  - 9 -  Chadimová Pavla, Dvořák Václav, Paták Josef, Dočkalová 

Věra, Chromý Josef, Brychta Rudolf, Koukolová Lenka, Lundová 

Marcela, Zeman Martin 

Omluveni: - 0 

      Hosté:  - 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu:    
 

Zapisovatel:  Koukolová Lenka 
 

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

bod 5, 9, 13, 17, 20, 21, 22 a 23. 

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

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Schválení pravomoci starostky schvalovat rozpočtová opatření  

3. Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7 

4. Rozpočtové provizorium na rok 2019 

5. Informace o valné hromadě Mikroregionu Velkomeziříčsko-bítešsko, 

 smlouva o zajištění energií v roce 2019 (Pražská plynárenská) 

6. Schválení pravomoci starostky zastupovat obec při jednáních 

 Mikroregionu Velkomeziříčsko-bítešsko 

7. Schválení pravomoci starostky zastupovat obec při jednáních při územním 

 plánování  

8. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2018 

9. Smlouva s firmou PUEBLO o zajištění archeologického dozoru při 

 výstavbě kanalizace 

10. Vyúčtování dotace POV 2018 

11. Vyúčtování dotace MMR na Evropskou soutěž Vesnice roku 2018 

12. Postup prací při výstavbě kanalizace a ČOV 



13. Oficiální dopis obce KSÚS ohledně asfaltování silnic po dokončení 

 výstavby kanalizace 

14. Informace o dílčích vyúčtování dotace MMR na Opravu obecních budov 

15. Postup prací při opravě školy 

16. Informace o úvěru České spořitelny 

17. Rozpočtový výhled do roku 2021 

18. Žádost o povolení kácení nežádoucích dřevin (KSÚS) 

19. Výsledek jednání o zřízení vodovodních přípojek 

20. Cenová nabídka firmy AQUASYS na užitkový vodovod (z ČOV) 

21. Žádost o zvýšení platu knihovnice 

22. Žádost školky ve Vidoníně o příspěvek na hračky 

23. Návrh na prodloužení vodovodního řadu, dle návrhu územního plánu

 směrem na Novou Ves a Křižanov 

24. 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. Schválení pravomoci starostky schvalovat rozpočtová opatření 

 Zastupitelstvo schválilo pravomoc starostky schvalovat rozpočtová opatření do 

výše 500 000 Kč  

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

 

3. Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7 
   

 Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7. 

 

4. Rozpočtové provizorium na rok 2019 
 

Zastupitelé projednali a schválili podmínky hospodaření obce podle 

rozpočtového provizoria. Přijali usnesení, že do doby schválení rozpočtu pro 

rok 2019 bude objem výdajů na stejné výši předchozího roku a nebudou se 

zahajovat žádné investiční akce.   

Zastupitelé projednali rozpočtové provizorium na rok 2019 

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

 



5. Informace o valné hromadě Mikroregionu Velkomeziříčsko-bítešsko, 

smlouva o zajištění energií v roce 2019 (Pražská plynárenská) 

 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o zajištění energií v roce 2019 řešenou 

na valné hromadě Mikroregionu Velkomeziříčsko-bítešsko. Zastupitelé 

schválili smlouvu o zajištění energií v roce 2019, kterou zajišťuje Mikroregion 

Velkomeziříčsko-bítešsko 

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

 

 

6. Schválení pravomoci starostky zastupovat obec při jednáních 

Mikroregionu Velkomeziříčsko-bítešsko 
 

Zastupitelstvo schválilo pravomoc starostky zastupovat obec při jednáních 

Mikroregionu Velkomeziříčsko-bítešsko 

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

 

7. Schválení pravomoci starostky zastupovat obec při jednáních ohledně  

územního plánování  

 

Zastupitelstvo schválilo pravomoc starostky zastupovat obec při jednáních při 

jednáních ohledně územního plánování 

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

 

8. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2018 

 

Starostka na zasedání zastupitelstva seznámila zastupitele s příkazem 

k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. Byli určeni členové 

inventarizační komise – Marcela Lundová, Věra Dočkalová. 

Zastupitelé schválili inventarizační komisi a příkaz k provedení inventarizace 

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

 

9. Smlouva s firmou PUEBLO o zajištění archeologického dozoru při 

výstavbě kanalizace 

 

Zastupitelé projednali a schválili smlouvu s firmou PUEBLO o zajištění 

archeologického dozoru při výstavbě kanalizace. 

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

 

 

10. Vyúčtování dotace POV 2018 

 

Zastupitelé berou  na vědomí informace o vyúčtování dotace . 



 

11. Vyúčtování dotace MMR na Evropskou soutěž Vesnice roku 2018 

 

Zastupitelé vzali na vědomí informace o vyúčtování dotace – peníze z dotace 

jsou vyúčtovány, ale zatím ještě nedošly na účet. 

 

12. Postup prací při výstavbě kanalizace a ČOV 

 

Starostka informovala zastupitele o postupu prací při výstavbě kanalizace a 

ČOV – nyní se realizuje vodovodní řad uprostřed vesnice naproti Zemanům a 

Brychtům. Aktuálně jsou proinvestovány 4 mil. Kč, které jsou již schváleny 

ministerstvem. Bude třeba reklamovat asfaltování silnice směrem na Skřinářov. 

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.  

 

13. Oficiální dopis obce KSÚS ohledně asfaltování silnic po dokončení  

výstavby kanalizace 

 

Starostka předložila zastupitelstvu oficiální dopis, který byl odeslán KSÚS 

ohledně asfaltování silnic po dokončení výstavby kanalizace, aby se písemně 

vyjádřili, které části silnice v obci budou opravovat a které bude opravovat obec 

na vlastní náklady.  

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

14. Informace o dílčích vyúčtování dotace MMR na Opravu obecních 

budov 

 

Starostka informovala zastupitelstvo ohledně vyúčtování dotací na MMR na 

Opravu obecních budov. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

15. Postup prací při opravě školy 
 

Starostka seznámila zastupitele s nedodržením termínu dokončení opravy 

školy, který byl stanoven nejprve na 31. 8. 2018 a poté na 15. 11. 2018, přičemž 

ani jeden z termínů nebyl dodržen a opravy stále nejsou dokončeny. Zastupitelé 

se byli podívat na realizované práce ve škole.  

Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí. 

 

16. Informace o úvěru České spořitelny 
 

Starostka seznámila zastupitele s informacemi ohledně úvěru, který může 

obec získat od České spořitelny na dokončení kanalizace a ČOV a na nákup 

budovy obchodu od společnosti COOP. 

Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí. 

 

 



17. Rozpočtový výhled do roku 2021 
 

Zastupitelé schválili rozpočtový výhled do roku 2021 

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

 

18. Žádost o povolení kácení nežádoucích dřevin (KSÚS) 
 

Žádost o povolení kácení nežádoucích dřevin (KSÚS) byla zastupitelstvem 

schválena 

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

 

19. Výsledek jednání o zřízení vodovodních přípojek 

 

Zastupitelé berou tuto informaci o výsledcích jednání o zřízení vodovodních 

přípojek v rámci schváleného územního plánu na vědomí. 

 

20. Cenová nabídka firmy AQUASYS na užitkový vodovod (z ČOV) 

 

Starostka představila cenovou nabídku firmy AQUASYS na užitkový vodovod. 

Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku společnosti Aquasys za 530 tis. Kč (tj. 

cena včetně DPH) 

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

 

21. Žádost o zvýšení platu knihovnice 

 

Zastupitelstvo schválilo žádost zvýšení platu paní knihovnice o 2000 Kč 

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

 

 

22. Žádost školky ve Vidoníně o příspěvek na hračky 

 

Zastupitelé schválili příspěvek na hračky pro školku ve Vidoníně v hodnotě 

1 000 Kč 

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

 

23. Návrh na prodloužení vodovodního řadu, dle návrhu územního plánu 

směrem na Novou Ves a Křižanov 

 

Z důvodu výstavby nových rodinných domů bylo zažádáno manžely 

Koukolovými a Helenou Brychtovou a Tomášem Michalem o prodloužení 

vodovodního řadu na obou stranách obce. 

Zastupitelstvo schválilo rozšíření vodovou v obou částech obce 

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

 

24. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 



USNESENÍ Č. 12/2018 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 3. 12. 2018 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:  
 

1. Schválení pravomoci starostky schvalovat rozpočtová opatření 

2. Rozpočtové provizorium na rok 2019 

3. Informace o valné hromadě Mikroregionu Velkomeziříčsko-bítešsko, smlouva 

o zajištění energií v roce 2019 (Pražská plynárenská) 

4. Schválení pravomoci starostky zastupovat obec při jednáních Mikroregionu 

Velkomeziříčsko-bítešsko 

5. Schválení pravomoci starostky zastupovat obec při jednáních při územním 

plánování  

6. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2018 

7. Smlouva s firmou PUEBLO o zajištění archeologického dozoru při výstavbě 

kanalizace 

8. Rozpočtový výhled do roku 2021 

9. Žádost o povolení kácení nežádoucích dřevin (KSÚS) 

10. Cenovou nabídku firmy AQUASYS na užitkový vodovod (z ČOV) 

11. Žádost o zvýšení platu knihovnice 

12. Žádost školky ve Vidoníně o příspěvek na hračky 

13. Návrh na prodloužení vodovodního řadu, dle návrhu územního plánu směrem 

na Novou Ves a Křižanov 

 

  Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: - 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedán 

2. Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7 

3. Vyúčtování dotace POV 2018 

4. Vyúčtování dotace MMR na Evropskou soutěž Vesnice roku 2018 

5. Postup prací při výstavbě kanalizace a ČOV 

6. Oficiální dopis obce KSÚS ohledně asfaltování silnic po dokončení výstavby 

kanalizace 

7. Informace o dílčích vyúčtování dotace MMR na Opravu obecních budov 

8. Postup prací při opravě školy 

9. Informace o úvěru České spořitelny 

10.Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

 



 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  3. 12. 2018 v 21.30 hod . 

Datum pořízení zápisu: 6. 12. 2018 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                 

                                                        

                         

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 
 


