
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HEŘMANOV 

DNE 3. 4. 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: Dočkalová Věra, Lundová Marcela 
 

Zapisovatel:  Koukolová Lenka 
 

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

bod 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

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

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Kanalizace – postup prací, harmonogram, kontrolní dny 

3. Návrh na řešení situace při zřízení přečerpávacích míst na A1 

4. Oprava poškozeného schodu před KD – nahlášení pojistné události 

5. Změna pojistných smluv ČP – podnikání + vandalismus 

6. Audit hospodaření dne 4. 4. 2019 

7. Žádost o úvěr na investice v Heřmanově 

8. Zájezd do České televize 6. 4. 2019 

9. Těžba dřeva při kůrovcové kalamitě, prodej paliva – vyúčtování 

10. 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 vzalo tuto informaci na vědomí. 



2. Kanalizace – postup prací, hramonogram, kontrolní dny 

Zastupitelstvo řešilo postup dalších prací v rámci kanalizace. Zastupitelstvo 

vzalo tuto informaci na vědomí. 

3. Návrh na řešení situace při zřízení přečerpávacích míst na A1 

Zastupitelstvo řešilo návrh řešení situace při zřízení přečerpávacích míst na A1. 

Zastupitelstvo schválilo, že čerpací stanice budou majetkem obce, které bude 

mít obec ve správě (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI 

návrhu).  

4. Oprava poškozeného schodu před KD – nahlášení pojistné události  

Starostka informovala zastupitelstvo o nahlášení pojistné události ohledně 

poškozeného schodu před KD. Pojistnou událost nahlásilo družstvo a hodnota 

opravy bude činit cca 10 tis. Kč. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

5. Změna pojistných smluv ČP – podnikání + vandalismus  

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o změně pojistných smluv ČP na 

podnikání + vandalismus. Dále bylo sjednáno pojištění pro obchod. 

6. Audit hospodaření dne 4. 4. 2019 

Zastupitelstvo bylo informováno o auditu hospodaření, který proběhne 4. 4. 

2019. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

7. Žádost o úvěr na investice v Heřmanově  

Starostka informovala o možnostech získání úvěru na investice v Heřmanově. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí tuto informaci. 

 

8. Zájezd do České televize 6. 4. 2019 

Zájezd do České televize proběhne 6. 4. 2019 a odjezd bude v 8:30 od obecního 

úřadu. Účastníci budou mít stejná trička a bundy. Program zájezdu bude 

upřesněn. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

9. Těžba dřeva při kůrovcové kalamitě, prodej paliva – vyúčtování  

Starostka informovala zastupitelstvo o tom, že bylo již vyfakturováno cca 300 

tis. Kč za vytěžené dřevo z lesa, který je v majetku obce. Zastupitelstvo vzalo 

tuto informaci na vědomí.  

10. Organizace nadcházejících akcí, diskuze 

Zastupitelé se domluvili na dalších akcích v dalším měsíci. Zastupitelstvo vzalo 

tuto informaci na vědomí. 



11.  Vyúčtování dotace na opravu školy 2018 

Starostka informovala zastupitelstvo o tom, že dorazily peníze z dotace a bude 

možné splatit úvěr. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

12.  Dotace na hospodaření v lesích 

Zastupitelstvo bylo informováno o podání žádosti na Kraj i na ZIF. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

13.  Přípojka NN na ČOV  

Přípojka elektřiny na ČOV bude realizována až na podzim, proto bylo zažádáno 

o dočasnou přípojku. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

14.  Žádost POV – oprava školy 

Zastupitelstvo bylo informováno o průběhu prací na opravě školy – odkopání 

základů již proběhlo a bude se pokračovat na půdě, která se bude zateplovat. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

15.  Dotace na kanalizaci – příspěvek z Kraje Vysočina 

Starostka informovala zastupitelstvo o tom, že dotaci z kraje na část úhrady 

kanalizace nedostaneme. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí 

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

technologie 2019, ID programu FV02726) – chráničky pro budoucí 

rozvod optických kabelů 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci, že doposud nebyla schválena žádost o 

dotace, aby bylo možné zakopávat chráničky pro budoucí rozvod optických 

kabelů do výkopů pro kanalizaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ Č. 4/2019 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 3.  4.  2019 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

1. Návrh na řešení situace při zřízení přečerpávacích míst na A1 
 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Kanalizace – postup prací, harmonogram, kontrolní dny 

3. Oprava poškozeného schodu před KD – nahlášení pojistné události 

4. Změna pojistných smluv ČP – podnikání + vandalismus 

5. Audit hospodaření dne 4. 4. 2019 

6. Žádost o úvěr na investice v Heřmanově 

7. Zájezd do České televize 6. 4. 2019 

8. Těžba dřeva při kůrovcové kalamitě, prodej paliva – vyúčtování 

9. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

10. Vyúčtování dotace na opravu školy 2018 

11. Dotace na hospodaření v lesích 

12. Přípojka NN na ČOV 

13. Žádost POV – oprava školy 

14. Dotace na kanalizaci – příspěvek z Kraje Vysočina 

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

technologie 2019, ID programu FV02726) – chráničky pro budoucí 

rozvod optických kabelů 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  3. 4. 2019 v 21.00 hod . 

Datum pořízení zápisu: 4. 4. 2019 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


