
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE HEŘMANOV 

DNE 7. 1. 2019 
 

Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 
Přítomni:  - 6 -  Chadimová Pavla, Chromý Josef, Brychta Rudolf, Koukolová 

Lenka, Lundová Marcela, Zeman Martin 

Omluveni: - 3 – Dočkalová Věra, Dvořák Václav, Paták Josef 

      Hosté:  - 

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 13, 14. 
(v počtu 6 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 
 
PROGRAM ZASEDÁNÍ: 
1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 
2. Rozpočtové opatření č. 8 
3. Inventarizace za rok 2018 
4. Vyúčtování dotace MMR na opravu obecních budov 2018 
5. Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na poz. komunikaci 
6. Návrh na obecní zpravodaj Heřmánek za rok 2017 a 2018 
7. Tříkrálová sbírka 2019 
8. Žádost o dotaci POV 2019 
9. Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2019 
10. Plán akcí v roce 2019 
11. Návrhy rozpočtu pro rok 2019 
12. Organizace nadcházejících akcí, diskuze 
13. Seznam jubilantů 
14. Smlouva na vytěžení kůrovcového dříví – Ing. Jiří Chadim 

 
 



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 vzali tuto informaci na vědomí. 

 

2. Rozpočtové opatření č. 8 

Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 8. 

 

3. Inventarizace za rok 2018 

Zastupitelé vzali na vědomí provedení inventarizace obecního majetku, která 
bude provedena v lednu. 
 

 

4. Vyúčtování dotace MMR na opravu obecních budov 2018 

Starostka informovala zastupitele ohledně úhrady faktury za práce na obecních 
budovách. Dotace bude vyúčtována během ledna.  
Zastupitelé vzali na vědomí tuto informaci. 

 

5. Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na poz. komunikaci 

Zastupitelé byli informováni, že návrh na místní úpravu provozu byl schválen a 
po uplynutí lhůty nabývá platnosti.  
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

6. Návrh na obecní zpravodaj Heřmánek za rok 2017 a 2018 

Zastupitelé schválili návrh na obecní zpravodaj Heřmánek za rok 2017 a 2018 
(v počtu 6 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 
 
 
 
 
 



7. Tříkrálová sbírka 2019 

Tříkrálová sbírka proběhla v sobotu 5. 1 2019. Výsledky zatím nebyly sečteny. 
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 
 

8. Žádost o dotaci POV 2019 

Zastupitelé se shodli na využití dotace POV 2019 a schválili účel využití dotace 
na dokončení oprav na komunitní škole po výměně oken 
(v počtu 6 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 
 

9. Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2019 

Termíny zasedání zastupitelstva se uskuteční vždy první pondělí v měsíci. 
Zastupitelé schválili termíny zasedání zastupitelstva v roce 2019 
(v počtu 6 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 
 

10. Plán akcí v roce 2019 

Zastupitelé schválili plán akcí na rok 2019 
(v počtu 6 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 
 
 

11. Návrhy rozpočtu pro rok 2019 

Zastupitelé projednávali návrhy na rozpočet roku 2019, které vzali na vědomí. 
 

12. Organizace nadcházejících akcí, diskuze 

Zastupitelé se domluvili na dalších akcích v dalším měsíci.  
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

13. Seznam jubilantů 

Návrh na uspořádání společného posezení pro všechny jubilanty byl zamítnut a 
blahopřát se bude chodit každému jubilantovi zvlášť 
(v počtu 0 hlasujících PRO návrh, 6 hlasujících PROTI návrhu). 
 

14. Smlouva na vytěžení kůrovcového dříví – Ing. Jiří Chadim 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou na vytěžení kůrovcového dříví – Ing. 
Jiří Chadim. Občané si dále budou moci koupit palivové dříví za 400 Kč/1m3. 
Zastupitelé schválili smlouvu a cenu prodeje palivového dříví občanům 
(v počtu 6 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 



USNESENÍ Č. 1/2019 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 7.  1.  2019 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

1. Inventarizace za rok 2018 
2. Návrh na obecní zpravodaj Heřmánek za rok 2017 a 2018 
3. Žádost o dotaci POV 2019 
4. Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2019 
5. Plán akcí v roce 2019 
6. Seznam jubilantů a formu blahopřání individuálně 
7. Smlouva na vytěžení kůrovcového dříví – Ing. Jiří Chadim 
8. Cena prodeje palivového dříví pro občany 

   
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání  
2. Rozpočtové opatření č. 8 
3. Vyúčtování dotace MMR na opravu obecních budov 2018 
4. Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na poz. komunikaci 
5. Tříkrálová sbírka 2019 
6. Návrhy rozpočtu pro rok 2019 
7. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  7. 1. 2019 v 21.30 hod . 
Datum pořízení zápisu: 8. 1. 2019 
 
Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

  
Podpis zapisovatele zápisu: 
                                                                 
                                                        
                         
                                                                                   Pavla Chadimová 
                                                                             starostka obce Heřmanov 


