
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HEŘMANOV 

DNE 25. 3. 2019 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost 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: Brychta Rudolf, Zeman Martin 
 

Zapisovatel:  Koukolová Lenka 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program (v počtu 9 

hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Dodatek č. 9 ke smlouvě AD5/2010 (BDS-BUS) 

3. Kanalizace – postup prací, harmonogram, kontrolní dny 

4. Žádost o dotace z Fondu Vysočiny (Informační a komunikační 

technologie 2019, ID programu FV02726) – chráničky pro budoucí 

rozvod optických kabelů 

5. Objednávka opravy poruch (Vodárenská akciová spol.) 

6. Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 

7. Žádosti o dotace na hospodaření v lesích (Kraj i Mze) 

8. Smlouva na prodej parcely č.p. 383/12 

9. Kolaudace KD i školy (v rámci oprav z dotace MMR 2018)  

10. Oprava školy v rámci POV 2019 

11. Rozpočet na rok 2019 

12. Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemní 

komunikaci 

13. Žádost o vyjádření m. Koukolových k plánované novostavbě RD 

14. Žádost o vyjádření pro záměr haly pro zámečnickou kovovýrobu v 

Heřmanově 

15. 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. Dodatek č. 9 ke smlouvě AD5/2010 (BDS-BUS) 

Zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě AD5/2010 pro BDS-BUS (v počtu 

9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

3.  Kanalizace – postup prací, hramonogram, kontrolní dny 

Zastupitelstvo řešilo postup dalších prací v rámci kanalizace. Zastupitelstvo 

řešilo překopání přípojek vody, které nebyly uvedené v projektové dokumentaci. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

4. Žádost o dotace z Fondu Vysočiny (Informační a komunikační 

technologie 2019, ID programu FV02726) – chráničky pro budoucí 

rozvod optických kabelů 

Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci z Fondu Vysočiny (Informační a 

komunikační technologie 2019, ID programu FV02726) – chráničky pro 

budoucí rozvod optických kabelů (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 

hlasujících PROTI návrhu). Jedná se o chráničky, které bude moci vložit do 

výkopů pro kanalizaci.  

5. Objednávka opravy poruch (Vodárenská akciová spol.)  

Zastupitelstvo schválilo objednávku oprav poruch u společnosti Vodárenská 

akciová společnost a.s. (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI 

návrhu). 

6. Volby do Evropského parlamentu  24. a 25. 5. 2019 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci, že ve dnech 24. a 25. 5. 2019 

proběhnou volby do Evropského parlamentu. 

7. Žádosti o dotace na hospodaření v lesích (Kraj Vysočina i MZe) 

Zastupitelé schválili žádosti o dotace na hospodaření v lesích na Kraji Vysočina 

a Ministerstvu zemědělství (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících 

PROTI návrhu). 

8. Záměr na prodej parcely č.p. 383/12 

Zastupitelstvo schválilo záměr na prodej parcely č.p. 383/12 a shodlo se na ceně 

100 Kč/m
2
 (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 



9. Kolaudace KD i školy (v rámci oprav dotace MMR 2018) 

Starostka informovala zastupitelstvo o kolaudaci KD a školy. Zastupitelstvo 

vzalo tuto informaci na vědomí. 

10. Oprava školy v rámci POV 2019 

Starostka informovala zastupitelstvo o probíhajících úpravách školy v rámci 

POV na rok 2019. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.  

11. Návrh rozpočtu na rok 2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Heřmanov na rok 2019 dle návrhu, 

dále schvaluje předběžné rozpočtové opatření v rámci třídy 1 u daňových příjmů 

v rámci třídy 4 u přijatých dotací a převodů mezi účty obce, dále opravňuje 

starostku obce k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými paragrafy 

rozpočtu, dále opravňuje správce rozpočtu k rozpisu rozpočtovaných částek na 

jednotlivé položky dle rozpočtové skladby a opravňuje starostku obce 

k provádění rozpočtových opatření k celkovému snížení nebo zvýšení příjmů a 

výdajů do výše 600 000,- Kč (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících 

PROTI návrhu). 

12. Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy (stanovení přechodné 

úpravy provozu na silnici II. tř. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí veřejnou vyhlášku ohledně stanovení přechodné 

úpravy provozu na silnici II. tř. 

13. Žádost o vyjádření m. Koukolových k plánované novostavbě RD 

Manželé Koukolovi poslali žádost o vyjádření k plánované novostavbě RD. 

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

hlasujících PROTI návrhu). 

14. Žádost o vyjádření pro záměr haly pro zámečnickou kovovýrobu 

v Heřmanově 

Starostka informovala zastupitelstvo o žádosti o vyjádření pro záměr haly pro 

zámečnickou kovovýrobu v Heřmanově. Zastupitelé se shodli, že vyjádření bude 

vydáno, na základě vyjádření úřadu územního plánování, zda je záměr v souladu 

s územním plánem (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI 

návrhu). 

15. Organizace nadcházejících akcí, diskuze 

Zastupitelé se domluvili na dalších akcích v dalším měsíci. Zastupitelé berou 

tuto informaci na vědomí. 

 



USNESENÍ Č. 3/2019 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 25.  3.  2019 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

1. Dodatek č. 9 ke smlouvě AD5/2010 (BDS-BUS) 

2. Žádost o dotace z Fondu Vysočiny (Informační a komunikační 

technologie 2019, ID programu FV02726) – chráničky pro budoucí 

rozvod optických kabelů 

3. Objednávka opravy poruch (Vodárenská akciová spol.) 

4. Žádosti o dotace na hospodaření v lesích (Kraj i Mze) 

5. Smlouva na prodej parcely č.p. 383/12 

6. Rozpočet na rok 2019 

7. Žádost o vyjádření m. Koukolových k plánované novostavbě RD 

8. Žádost o vyjádření pro záměr haly pro zámečnickou kovovýrobu 

v Heřmanově - odloženo 
 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Kanalizace – postup prací, harmonogram, kontrolní dny 

3. Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 

4. Kolaudace KD i školy (v rámci oprav z dotace MMR 2018)  

5. Oprava školy v rámci POV 2019 

6. Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemní 

komunikaci 

7. Organizace nadcházejících akcí, diskuze 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  25. 3. 2019 v 21.00 hod . 

Datum pořízení zápisu: 26. 3. 2019 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


