
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HEŘMANOV 

DNE 1. 5. 2019 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

Přítomni:  8 -  Chadimová Pavla, Chromý Josef, Brychta Rudolf, Koukolová 

Lenka, Lundová Marcela, Zeman Martin, Dočkalová Věra, Dvořák 

Václav 

Omluveni: - 1 - Paták Josef 

      Hosté:  1 - Kolbábek Vladimír 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu: Chromý Josef, Brychta Rudolf 
 

Zapisovatel:  Koukolová Lenka 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 
 

Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání doplněný o 

bod 10, 11, 12. 

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

 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Výsledek přezkoumání účetnictví roku 2018 

3. Závěrečný účet obce roku 2018 

4. Účetní závěrka obce roku 2018 

5. Žádost o poskytnutí dotace Fondu Vysočiny – Venkovské prodejny 

6. Úvěr od České spořitelny 

7. Česká pojišťovna – vyřízení škodní události 

8. Rozpočtové opatření č. 1 

9. 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. 

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí. 

 

2. Výsledek přezkoumání účetnictví roku 2018 

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem přezkoumání účetnictví obce roku 2018 

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

rok 2018 a schválili s výhradou. K nápravě chyb a nedostatků uvedených v této 

zprávě přijalo zastupitelstvo nápravné opatření (v počtu 8 hlasujících PRO 

návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

3. Závěrečný účet obce roku 2018 

Zastupitelé projednali a schválili závěrečný účet obce roku 2018 – s výhradou (v 

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

4. Účetní závěrka obce roku 2018 

Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku obce roku 2018 (v počtu 8 

hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).  

5. Žádost o poskytnutí dotace Fondu Vysočiny – Venkovské prodejny 

Starostka informovala zastupitelstvo o žádosti o poskytnutí dotace Fondu 

Vysočiny – Venkovské prodejny, kde je možné získat až 50 tis. Kč. 

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti (v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 

hlasujících PROTI návrhu). 

6. Úvěr od České spořitelny 

Zastupitelstvo řešilo možnosti získání úvěru na investice v Heřmanově. 

Zastupitelstvo bere na vědomí tuto informaci. 

7. Česká pojišťovna – vyřízení škodní události  

Starostka informovala zastupitelstvo o vyřízení škodní události ohledně 

uraženého schodu u vchodu do KD. Pojišťovna uhradila částku, která byla na 

opravu vynaložena, a schod je opraven. Zastupitelstvo bere na vědomí tuto 

informaci. 

8. Rozpočtové opatření č. 1 

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1.  



 

9. Organizace nadcházejících akcí, diskuze 

Zastupitelé se domluvili na dalších akcích v dalším měsíci – mše svatá ke sv. 

Floriánovi a hasičská soutěž Heřmanovská Savice, koncert Komunitní školy 

Heřmánek. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí. 

10. Žádost o vyjádření obce k vybudování zámečnické kovovýroby v 

Heřmanově 

Pan Vladimír Kolbábek informoval zastupitelstvo ohledně plánované 

zámečnické kovovýroby. Zastupitelstvo se domluvilo a bere na vědomí, že 

proběhne schůzka investora stavby, projektanta a občanů, kteří budou stavbou 

dotčeni. Termín schůzky bude upřesněn po domluvě se všemi dotčenými. Po 

projednání s občany bude možné udělit kladné vyjádření ke stavbě. 

11. Spolek obnovy venkova - členství 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo členství ve Spolku obnovy venkova, kde se 

platí členství cca 1000-2000 Kč/rok (v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 

hlasujících PROTI návrhu). 

12.  Kanalizace – postup prací, oprava silnice 

Starostka informovala zastupitelstvo o postupu prací v rámci kanalizace a 

ohledně opravy vozovky. Do 30. 6. 2019 budou silnice opraveny. Zastupitelstvo 

bere tuto informaci na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ Č. 5/2019 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 1.  5.  2019 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

1. Výsledek přezkoumání účetnictví roku 2018 

2. Závěrečný účet obce roku 2018 

3. Účetní závěrka obce roku 2018 

4. Žádost o poskytnutí dotace Fondu Vysočiny – Venkovské prodejny 

5. Spolek obnovy venkova - členství 
 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Úvěr od České spořitelny 

3. Česká pojišťovna – vyřízení škodní události 

4. Rozpočtové opatření č. 1 

5. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

6. Žádost o vyjádření obce k vybudování zámečnické kovovýroby 

v Heřmanově 

7. Kanalizace – postup prací, oprava silnice 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  1. 5. 2019 v 20.00 hod . 

Datum pořízení zápisu: 2. 5. 2019 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


