
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HEŘMANOV 

DNE 4. 2. 2019 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: kancelář obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

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

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

Václav, Paták Josef 

Omluveni: - 0  

      Hosté:  - 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu: Dvořák Václav, Paták Josef 
 

Zapisovatel:  Koukolová Lenka 
 

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

bod 8, 9, 10, 11, 12. 

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

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK 

3. Žádost o vyjádření k novostavbě RD 

4. Vyúčtování dotace MMR na Údržbu a opravy obecních budov 2018 

5. Návrh rozpočtu pro rok 2019 

6. Žádost o dotaci na Fond Vysočiny (Stavby ve vodním hospodářství 2019) 

7. Organizace nadcházejících akcí, diskuze 

8. Rozpočtové opatření č. 8, 9 

9. Fakturace energií obchodu – plyn, diskuze ohledně koupě budovy 

obchodu do spol. COOP 

10. Zápis Karmelské poutě na seznam nehmatných statků tradiční lidové 

kultury Kraje Vysočina 

11. Prodej vytěženého dřeva z obecního lesa 

12. Výnos z ukončených akcií 

 



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. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 

veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK (v počtu 9 

hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). Obec přispívá částkou 

7450 Kč/rok. 

3. Žádost o vyjádření k novostavbě RD 

Helena Brychtová a Tomáš Michal poslali žádost o vyjádření k novostavbě RD. 

Zastupitelstvo schválilo výstavbu RD (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 

hlasujících PROTI návrhu). 

4. Vyúčtování dotace MMR na Údržbu a opravy obecních budov 2018 

Starostka seznámila zastupitele s informací ohledně vyúčtování dotace MMR na 

Údržbu a opravy obecních budov 2018. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na 

vědomí. 

5. Návrh rozpočtu pro rok 2019 

Zastupitelstvo schválilo návrh na rozpočet pro rok 2019.  

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

6. Žádost o dotaci na Fond Vysočiny (stavby ve vodním hospodářství) 

Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci na Fond Vysočiny (stavby ve vodním 

hospodářství, přičemž se jedná o dotaci od Kraje Vysočina, která bude využita 

na financování vybudování kanalizace a ČOV v obci (v počtu 9 hlasujících PRO 

návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

7. Organizace nadcházejících akcí, diskuze 

Zastupitelstvo se domluvilo na dalších akcích v dalším měsíci. Zastupitelstvo 

bere tuto informaci na vědomí. 

8. Rozpočtové opatření č. 8, 9 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8, 9  

 



9. Fakturace energií obchodu – plyn, diskuze ohledně koupě budovy 

obchodu do spol. COOP 

Zastupitelstvo schválilo fakturu za plyn v obchodě (v počtu 9 hlasujících PRO 

návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) a zároveň vzalo na vědomí, že spol. COOP 

stále trvá na částce 2,5 mil. Kč za nákup budovy obchodu. 

10. Zápis Karmelské poutě na seznam nehmatných statků tradiční 

lidové kultury Kraje Vysočina 

 

Starostka zastupitelstvo informovala o zápisu Karmelské pouti na seznam 

nehmotných statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina. Zastupitelstvo vzalo 

tuto informaci na vědomí. 

 

11. Prodej vytěženého dřeva z obecního lesa 

 

Celkem bylo k vytěžení 500 m
2
 dříví. Prodáno již bylo vytěženého dřeva za 120 

tis. Kč. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

12. Výnos z ukončených akcií 

Starostka informovala zastupitelstvo o výnosu z ukončených akcií, který byl 260 

tis. Kč. Tyto akcie přinášely obci dividendy ročně cca 10 tis. Kč. Zastupitelé 

vzali tuto informaci na vědomí. 

  



USNESENÍ Č. 2/2019 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 4.  2.  2019 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

1. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK 

2. Žádost o vyjádření k novostavbě RD 

3. Návrh rozpočtu pro rok 2019 

4. Žádost o dotaci na Fond Vysočiny (Stavby ve vodním hospodářství 2019) 

5. Fakturace energií obchodu – plyn, diskuze ohledně koupě budovy 

obchodu do spol. COOP 

    

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání  

2. Vyúčtování dotace MMR na Údržbu a opravy obecních budov 2018 

3. Organizace nadcházejících akcí, diskuze 

4. Rozpočtové opatření č. 8, 9 

5. Fakturace energií obchodu – plyn, diskuze ohledně koupě budovy 

obchodu do spol. COOP 

6. Zápis Karmelské poutě na seznam nehmatných statků tradiční 

lidové kultury Kraje Vysočina 

7. Prodej vytěženého dřeva z obecního lesa 

8. Výnos z ukončených akcií 

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  4. 2. 2019 v 21.00 hod . 

Datum pořízení zápisu: 5. 2. 2019 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                 

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


