
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HEŘMANOV 

DNE 4. 7. 2019 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

Přítomni:  8 -  Chadimová Pavla, Chromý Josef, Brychta Rudolf, Lundová 

Marcela, Zeman Martin, Dočkalová Věra, Dvořák Václav, Paták 

Josef 
 

Omluveni: 1 – Koukolová Lenka 
 

      Hosté:  0  
 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu: Dočkalová Věra, Dvořák Václav 
 

Zapisovatel:  Marcela Lundová 
 
 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu  

(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Kanalizace – postup prací, harmonogram, kontrolní dny 

3. Asfaltování v obci – uzavírka, přechodná úprava provozu 

4. ČOV 

5. Úvěr u České spořitelny  

6. Akce Letní dovádění s Vysočinou dne 7. 7. 2019 

7. Žádost o vyjádření k přechodné úpravě Březí - Rozseč 

8. Organizace pouťových oslav 

9. Pořádání dalších akcí, diskuze 

 

 

 

 

 

 

 



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. Kanalizace – postup prací, harmonogram, kontrolní dny 

Starostka informovala o probíhajících pracích na kanalizaci a o dalším plánu 

asfaltování silnic.  

 

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí. 

  

3. Asfaltování v obci – uzavírka, přechodná úprava provozu 

Asfaltování jednotlivých částí hlavních silnic bude probíhat v prvních čtrnácti 

dnech, aby se stihlo zaasfaltování do tradiční Karmelské pouti. Ostatní místní 

komunikace se budou upravovat až během prázdnin.  

 

Zastupitelstvo bere tuto informací na vědomí.  

 

 

4. ČOV 

Starostka informovala zastupitele, že ČOV není ještě připravena na zkušební 

provoz. V průběhu prázdnin by mělo být vše dokončeno a měl by začít zkušební 

provoz. Dále bude třeba zajistit správce ČOV.  

 

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.  

 

 

5. Úvěr u České spořitelny. 

Stále probíhá jednání ohledně úvěru od České spořitelny, v jaké výši obec 

dosáhne na úvěr. 

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.  

 

 



6. Akce Letní dovádění s Vysočinou dne 7. 7. 2019 

Dne 7. 7. 2019 proběhne akce Letní dovádění s Vysočinou, kterou pořádá Kraj 

Vysočina a zařídí si veškerý program. Bude třeba zajistit uzavírku na návsi, 

jelikož akce místo za školou proběhne na návsi. Dále bude třeba zajistit hlídání 

provozu a možnosti parkování.  

 

Zastupitelstvo bere na vědomí tuto informaci. 

 

 

7. Žádost o vyjádření k přechodné úpravě Březí - Rozseč 

Starostka informovala zastupitelstvo o žádosti k přechodné úpravě Březí – 

Rozseč, kde bude probíhat oprava silnice.  

Zastupitelstvo se vyjádřilo kladně k přechodné úpravě Březí – Rozseč  

(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 

8. Organizace pouťových oslav 

Zastupitelstvo bere na vědomí program pouťových oslav. V pondělí proběhne 

kácení stromu na pouťovou máju, v úterý proběhne oplétání kruhu na máju, ve 

středu se bude stavění máje – bude vždy brigáda od 17 hod. Ve čtvrtek bude 

oplétání nápisu AVE MARIA nad vchod do kostela, v pátek proběhne tradiční 

pouťový fotbal a letní kino od 21 hod. V sobotu přijedou tanečníci z Lukavice a 

proběhne tradiční pouťová zábava se skupinou Metaxa. V neděli bude tradiční 

mše svatá na návsi a od 15 hod bude tančení České Besedy – Lukavice a Pištín a 

navazovat bude od 17 hod skupina Totoband.  

 

Zastupitelstvo bere na vědomí tuto informaci. 

 

 

9. Pořádání dalších akcí, diskuze 

Od 15. 7. začíná v Komunitní škole Heřmánek Minitábor pro malé děti. 24. 8. 

proběhnou oslavy 125. výročí založení hasičského sboru v Heřmanově a 15. 11. 

proběhne předávání ředitelského kolíku.  

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.  

 

 

 



USNESENÍ Č. 7/2019 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 4.  7.  2019 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

1. Žádost o vyjádření k přechodné úpravě Březí - Rozseč 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Kanalizace – postup prací, harmonogram, kontrolní dny 

3. Asfaltování v obci – uzavírka, přechodná úprava provozu ČOV 

4. Úvěr u České spořitelny  

5. Akce Letní dovádění s Vysočinou dne 7. 7. 2019 

6. Organizace pouťových oslav 

7. Pořádání dalších akcí, diskuze 

 

 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  4. 7. 2019 ve 20.00 hod. 

 
 

Datum pořízení zápisu: 5. 7. 2019 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                       

 

 

              Pavla Chadimová 

                                                                              starostka obce Heřmanov 


