ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HEŘMANOV
DNE 3. 6. 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: 0
Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla
Ověřovatelé zápisu: Lundová Marcela, Zeman Martin
Zapisovatel: Koukolová Lenka

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání doplněný o
bod 12,13
(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.
Kalkulace zbývajících nákladů na výstavbu kanalizace
4.
Žádost o úvěr České spořitelny
5.
Dodatek ke smlouvě s firmou Aquasys
6.
Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 - výsledky
7.
Smlouva s Úřadem práce na zřízení pracovního místa VPP
8.
Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemní
komunikaci
9.
Valná hromada Mikroregionu – výsledek jednání
10. Žádost o vyjádření E-ON ke zřízení nových přípojek RD
11. Organizace nadcházejících akcí, diskuse
12. OSA – smlouva – rozhlas a produkce
13. Rozpočtové opatření č. 2

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, harmonogram, kontrolní dny

Starostka informovala o probíhajících pracích na kanalizaci a o termínu opravy
komunikací. Od 1. 7. Začne úprava státní silnice firmou Strabag. Obecní
komunikace
budou
opraveny
během
letních
prázdnin.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
3.

Kalkulace zbývajících nákladů na výstavbu kanalizace

Zastupitelstvo bylo informováno o navýšení nákladů na výstavbu kanalizace, ke
kterým došlo v souvislosti probíhajících prací.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

4.

Žádost o úvěr o České spořitelny

Starostka informovala zastupitele o nadcházející schůzce s poradcem ohledně
budoucího úvěru.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
5.

Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou Aquasys

Starostka předložila dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou Aquasys, kde je uvedena
kalkulace nákladů na výstavbu kanalizace. Náklady byly navýšeny oproti
původních 16 mil. na 20 mil. Kč. Jedná se o zvýšení nákladů kvůli asfaltování.
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
6.

Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 - výsledky

Zastupitelstvo bylo informováno o výsledcích voleb do Evropského parlamentu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí tuto informaci.

7.

Smlouva s Úřadem práce na zřízení pracovního místa VPP

Starostka informovala zastupitelstvo o sepsání nové smlouvy s Úřadem práce na
zřízení pracovního místa VPP. Od 1. 6. Nastoupí paní Svobodová na 20 hodin
týdně – 3 dny v týdnu. Smlouva je uzavřena do konce listopadu. Výpomoc se
sečením trávy křovinořezem zajistí Radek Volf. Výpomoc v obecním obchodě
zajistí Lenka Volfová.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu na zřízení pracovního místa VPP
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
8.

Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemní
komunikaci

Zastupitelstvo vzalo na vědomí veřejnou vyhlášku – stanovení místní úpravy
provozu na pozemní komunikaci.
9.

Valná hromada Mikroregionu – výsledek jednání

Místostaroska informovala zastupitele o jednání mikroregionu, kde se
projednávaly možné dotace, se kterými bude Mikroregion vypomáhat.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

10. Žádost o vyjádření E-ON ke zřízení nových přípojek RD
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením nových přípojek RD od společnosti E-ON.
Zastupitelstvo schválilo zřízení nových přípojek
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
11.

Organizace nadcházejících akcí, diskuze

Zastupitelé se domluvili na dalších akcích v dalším měsíci.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
12. OSA – smlouva – rozhlas a produkce
Starostka informovala zastupitelstvo o nové smlouvě s OSA. Součástí smlouvy
je rozhlas a produkce.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu OSA
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
13. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2.

USNESENÍ Č. 6/2019
PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV
ZE DNE 3. 6. 2019

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
1.
2.
3.
4.

Dodatek ke smlouvě s firmou Aquasys
Smlouvu s Úřadem práce na zřízení pracovního místa VPP
Žádost o vyjádření E-ON ke zřízení nových přípojek RD
OSA – smlouva – rozhlas a produkce

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:

---Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola úkolů z minulého zasedání
Kanalizace – postup prací, harmonogram, kontrolní dny
Kalkulace zbývajících nákladů na výstavbu kanalizace
Žádost o úvěr České spořitelny
Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 - výsledky
Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemní
komunikaci
Valná hromada Mikroregionu – výsledek jednání
Rozpočtové opatření č. 2
Organizace nadcházejících akcí, diskuse

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce: 3. 6. 2019 ve 20:00 hod .
Datum pořízení zápisu: 4. 6. 2019
Podpisy ověřovatelů zápisu:
Podpis zapisovatele zápisu:
Pavla Chadimová
starostka obce Heřmanov

