
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HEŘMANOV 

DNE 9. 9. 2019 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 
 

Počet zastupitelů: 9 

Přítomni:  7 -  Chadimová Pavla, Brychta Rudolf, Lundová Marcela, Zeman 

Martin, Dočkalová Věra, Dvořák Václav, Koukolová Lenka 

Omluveni: 2 – Paták Josef, Chromý Josef 

      Hosté:  0  
 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu: Dvořák Václav, Lundová Marcela 
 

Zapisovatel:  Lenka Koukolová 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 

 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání doplněný o 

body 7, 8, 9, 10, 11 a 12 (v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI 

návrhu) 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Rozpočtové opatření č. 4 

3. Smlouva na zajištění odborného zástupce na ČOV a kanalizaci 

Heřmanov v době zkušebního provozu 

4. Smlouva o dílo – technologický dohled při zkušebním provozu 

5. Žádost o dotaci na obnovu dětského hřiště 

6. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

7. Dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou Poštu, s.p. 

8. Hospodaření v lesích 

9. Úvěr od České spořitelny 

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

11. Žádost o kácení stromů v chatové oblasti 

12. Žádost o dotaci pro hasiče 

 

 

 

 



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. 4 

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4. 

 

 

3. Smlouva na zajištění odborného zástupce na ČOV a kanalizaci 

Heřmanov v době zkušebního provozu  

 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu na zajištění odborného zástupce na ČOV a 

kanalizaci Heřmanov v době zkušebního provozu od spol. NEMMOOVI, s.r.o. 

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).   

  

 

4. Smlouva o dílo – technologický dohled při zkušebním provozu  
 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo - technologický dohled při zkušebním 

provozu se spol. VHZ - DIS, spol. s r. o.  

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).   

 

 

 

5. Žádost o dotaci na obnovu dětského hřiště 

Zastupitelstvo bylo informováno o nabídce od společnosti Bonita Group Service 

s.r.o. Ještě proběhne konzultace se zástupcem firmy ohledně možnosti získání 

dotace. 

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.  

 

6. Pořádání dalších akcí, diskuse 

Zastupitelstvo se domluvilo na dalších akcích v dalším měsíci. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 



7. Dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou Poštu, s.p. 

Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou 

Poštu, s. p.  

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).   

 

8. Hospodaření v lesích 

Zastupitelstvo bylo informováno o tom, že revírníci pan Münhansel a pan 

Bouchal budou kontrolovat práce při kácení lesů a zda jsou připravené 

k vysázení.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

9. Úvěr u České spořitelny 

Starostka informovala zastupitele, že zatím není jisté, zda obec získá úvěr a že 

se ještě pokusí vyjednat navýšení dotací od Ministerstva zemědělství. 

 Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

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

Starostka informovala zastupitelstvo o stavu prací na kanalizaci. V příštích 

dnech bude dokončeno asfaltování zbývajících obecních komunikací, dále bude 

třeba dodělat odpad u klubovny a ve škole.  

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.  

 

11. Žádost o kácení stromů v chatové oblasti 

Pan Pejchl a Šustrovi podali žádost o kácení o kácení nebezpečných stromů u 

jejich chat.  

Zastupitelstvo schválilo žádost  

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).    

 

12. Žádost o dotaci pro hasiče 

Starostka informovala zastupitelstvo, že byla podána žádost pro hasiče na částku 

800 Kč na školení strojníků.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 



 

USNESENÍ Č. 9/2019 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 9.  9.  2019 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
 

1. Smlouvu na zajištění odborného zástupce na ČOV a kanalizaci 

Heřmanov v době zkušebního provozu 

2. Smlouvu o dílo – technologický dohled při zkušebním provozu 

3. Dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou Poštu, s. p. 

4. Žádost o kácení stromů v chatové oblasti 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1. Kontrolu úkolů z minulého zasedání 

2. Rozpočtové opatření č. 4 

3. Žádost o dotaci na obnovu dětského hřiště 

4. Organizaci nadcházejících akcí, diskuse 

5. Hospodaření v lesích 

6. Úvěr od České spořitelny 

7. Postup prací při akci „Heřmanov – kanalizace a ČOV“ 

8. Žádost o dotaci pro hasiče 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  9. 9. 2019 ve 20.00 hod . 

Datum pořízení zápisu: 10. 9. 2019 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


