
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HEŘMANOV 

DNE 12. 8. 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, 

Koukolová Lenka 

Omluveni: 1 – Paták Josef 

      Hosté:  0  

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu: Zeman Martin, Brychta Rudolf 
 

Zapisovatel:  Lenka Koukolová 
 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 

 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání doplněný o 

bod 13 (v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání  

2. Rozpočtové opatření č. 3  

3. Výzva a upozornění vodoprávního úřadu (sucho)  

4. Smlouva o poskytnutí podpory Fond Vysočiny „Hospodaření v lesích“  

5. Společný územní souhlas pro soubor staveb  

6. Postup prací v akci „Heřmanov – kanalizace a ČOV“  

7. Úvěr u České spořitelny  

8. Návrh na opravu čekárny  

9. HEINEKEN dohoda o odkupu vybavení  

10. FRITEX smlouva o dodávkách použitého kuchyňského oleje  

11. MEDIPOINT smlouva na prodej vyhrazených léčivých prostředků  

12. Pořádání dalších akcí, diskuse 

13. Navýšení odměny pro VPP 

 

 

 

 

 



 

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. Rozpočtové opatření č. 3 

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3. 

 

3. Výzva a upozornění vodoprávního úřadu (sucho)  

 

Zastupitelstvo bylo informováno o výzvě a upozornění vodoprávního úřadu z 

Velkého Meziříčí ohledně zákazu zalévání a napouštění bazénů. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

4. Smlouva o poskytnutí podpory Fond Vysočiny „Hospodaření v lesích“ 

Starostka informovala zastupitele, že dotace, o kterou bylo zažádáno z 12. 3. 

2019, byla schválena k proplacení.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

5. Společný územní souhlas pro soubor staveb 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí společný územní souhlas pro soubor staveb – 

RD Koukolovi.  

 

6. Postup prací v akci „Heřmanov – kanalizace a ČOV“ 

Na konci srpna nebo začátkem září proběhne asfaltování komunikace v ulici od 

Dočkalů. Všichni, kdo na ulici bydlí, si musí do té doby nachystat přípojky, aby 

se již nemuselo nijak zasahovat do nově zaasfaltované komunikace.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

 

 

 

 

 



7. Úvěr u České spořitelny 

Starostka informovala zastupitelstvo o žádosti navýšení dotace na kanalizaci. 

 Od spol. Aquasys již přišla faktura na „šedou vodu“, kterou je třeba uhradit. 

Bude třeba vyřešit možnosti navýšení dotace, případně financování z úvěru. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

8. Návrh na opravu čekárny  

Starostka předložila zastupitelstvu návrhy na úpravu čekárny. Zastupitelstvo 

projednalo jednotlivé varianty a rozhodnuto bude příště podle cenové nabídky. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

9. HEINEKEN dohoda o odkupu vybavení  

Zastupitelstvo schválilo odkup vybavení na točení piva od spol. HEINEKEN  

za poloviční cenu (17 tis. Kč) dle splátkového kalendáře  

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

 

10. FRITEX smlouva o dodávkách použitého kuchyňského oleje  

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dodávkách použitého kuchyňského oleje  

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

 

11.  MEDIPOINT smlouva na prodej vyhrazených léčivých prostředků 

Starostka informovala, že přijde návrh smlouvy na prodej vyhrazených léčivých 

prostředků. Prodej léků bude probíhat na poště. Paní pošťačka musí složit 

zkoušku.  

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.  

12. Pořádání dalších akcí, diskuse 

Dne 24. 8. 2019 proběhne oslava výročí 125 let od založení SDH Heřmanov. 

Uskuteční se sraz koňských stříkaček a proběhnou závody veteránů. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

13. Navýšení odměny pro VPP 

Došlo k navýšení odměny pro VPP dle dohody s Úřadem práce.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 



USNESENÍ Č. 8/2019 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 12. 8. 2019 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

1. HEINEKEN dohodu o odkupu vybavení  
2. FRITEX smlouvu o dodávkách použitého kuchyňského oleje 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Kontrolu úkolů z minulého zasedání  

2. Rozpočtové opatření č. 3  

3. Výzvu a upozornění vodoprávního úřadu (sucho)  

4. Smlouvu o poskytnutí podpory Fond Vysočiny „Hospodaření v lesích“  

5. Společný územní souhlas pro soubor staveb  

6. Postup prací v akci „Heřmanov – kanalizace a ČOV“  

7. Možnosti úvěru u České spořitelny  

8. Návrhy na opravu čekárny  

9. MEDIPOINT smlouvu na prodej vyhrazených léčivých prostředků  

10. Pořádání dalších akcí, diskuse 

11. Navýšení odměny pro VPP 

 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  12. 8. 2019 ve 20.00 hod 

. 

Datum pořízení zápisu: 13. 8. 2019 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

 

 

 

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


