
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HEŘMANOV 

DNE 30. 9. 2019 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

Přítomni:  8 -  Chadimová Pavla, Brychta Rudolf, Lundová Marcela, Zeman 

Martin, Dočkalová Věra, Dvořák Václav, Koukolová Lenka, Paták 

Josef, Chromý Josef 

Omluveni: 1 – Zeman Martin 

      Hosté:  0  

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 

Ověřovatelé zápisu: Dočkalová Věra, Chromý Josef 

Zapisovatel:  Lenka Koukolová 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 

 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání doplněný o 

body 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19  

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

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání  

2. Schválení úvěru od České spořitelny na dofinancování kanalizace  

3. Zkušební provoz ČOV  

4. Návrh na změnu územního plánu  

5. Návrh na zapsání sídla Spolku pro obnovu venkova Kraje Vysočina  

6. Smlouva s Krajem Vysočina na dotaci FV Venkovské prodejny  

7. Žádost o dotaci Fond Vysočiny Hospodaření v lesích 2019 II.  

8. Organizace nadcházejících akcí  

9. Diskuse 

10.  Prodloužení smlouvy s Úřadem práce na VPP 

11.  Sběr nebezpečného odpadu 

12.  Povinné čipování psů v obci 

13.  Dotace FV Hospodaření v lesích 2019 – vyúčtování 

14.  Nová žádost na dotaci MZe – hospodaření v lesích  

15.  DOSIP – oprava měřičů rychlosti, faktura 

16.  Žádost na dotace – hřiště (Bonita) 

17.  Petice k opravě cesty na chaty 

18.  Faktura na vícepráce – Pejchal 

19.  Medipoint - instalace 

 



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. Schválení úvěru od České spořitelny na dofinancování kanalizace 

Zastupitelstvo schválilo žádost o úvěr od České spořitelny na dofinancování 

kanalizace ve výši 10 000 000 Kč s dobou splatnosti 25 let 

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

 

 

3. Zkušební provoz ČOV 

 

Starostka informovala zastupitelstvo o tom, že bude zahájeno testování ČOV, 

napojení prvních obyvatel bude možné cca 15. 10. 2019.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

 

4. Návrh na změnu územního plánu 
 

Z Městského úřadu Velké Meziříčí přišla postoupená žádost na změnu územního 

plánu. Jedná  se o změnu v části  u družstva,  kde byla  v předchozím územním 

plánu provedena změna na plochu SV – smíšené venkovské. Nyní požádal pan 

Miloš  Laub o změnu zpět na plochu VZ – výroba zemědělská.  Zastupitelstvo  

obce projednalo návrh a dohodlo se, že starostka zjistí případné náklady a 

důsledky pro obec, které jsou spojené se změnou územního plánu.                 

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.  

 

5. Návrh na zapsání sídla Spolku pro obnovu venkova Kraje Vysočina 

Zastupitelstvo schválilo zapsání sídla Spolku pro obnovu venkova Kraje 

Vysočina na adrese Heřmanov 35, kterému předsedá starostka Pavla Chadimová 

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

 

6. Smlouva s Krajem Vysočina na dotaci FV Venkovské prodejny 

Zastupitelstvo   schválilo  smlouvu s  Krajem Vysočina  na dotaci 50 000 Kč 

z Fondu Vysočiny na dotační titul Venkovské prodejny  

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



7. Žádost o dotaci Fond Vysočiny Hospodaření v lesích 2019 II¨ 

Zastupitelstvo  projednalo a schválilo žádost o dotaci  Kraje Vysočina  z Fondu 

Vysočiny na dotační titul Hospodaření v lesích 2019 II 

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

 

8. Organizace nadcházejících akcí 

Zastupitelstvo se dohodlo na nadcházejících akcích. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

9. Diskuse 

Zastupitelstvo diskutovalo o proběhlých akcích.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

10. Prodloužení smlouvy s Úřadem práce na VPP 

Zastupitelstvo odsouhlasilo prodloužení smlouvy s Úřadem práce do 29. 2. 2020 

pro pracovnici paní Svobodovou, která pracuje pro obec jako VPP  

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

 

11. Sběr nebezpečného odpadu 

Zastupitelstvo bylo informováno sběru nebezpečného odpadu, který proběhne  

8. 10. 2019 v 7:00. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

12. Povinné čipování psů v obci 

Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí, že se nahlásili zájemci na povinné 

čipování psů, které zajistí starostka s veterinářem a domluví společný termín.  

 

13. Dotace FV Hospodaření v lesích 2019  - vyúčtování  

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí vyúčtování dotace  Kraje Vysočina  

z Fondu Vysočiny na dotační titul Hospodaření v lesích 2019. 

 



 

14. Žádost na MZe – dotace hospodaření v lesích 

Zastupitelstvo  projednalo a schválilo novou žádost o dotaci  na MZe na les 

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

 

15. DOSIP 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo opravu ukazatelů rychlosti a proplacení 

faktury na opravu měřícího zařízení rychlosti aut při vjezdu do obce  

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

 

16. Žádost na dotace – dětské hřiště (Bonita) 

Zastupitelstvo bylo informováno a vzalo na vědomí, že budou projednány další 

možnosti ohledně dotací na zbudování dětského hřiště od spol. Bonita Group 

Service s.r.o. 

 

17. Petice k opravě cesty na chaty 

Chataři zaslali petici, kde žádají obec, aby opravila cestu na chaty. S chataři 

bude vyvoláno jednání ohledně podílu na nákladech. Zastupitelstvo vzalo tuto 

informaci na vědomí.  

 

18. Faktura na vícepráce – Pejchal 

Pan Pejchal poslal dopis, ve kterém žádá zaplatit celou částku víceprací. 

Zastupitelstvo trvá na svém původním návrhu s úhradou napůl  

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

 

19. Medipoint – instalace výdejního místa léčiv na poště Partner 

Starostka informovala zastupitelstvo o tom, že zastupitelka Marcela Lundová 

udělala zkoušky a nyní je možné zřídit Medipoint, výdejní místo léčiv na poště.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 



USNESENÍ Č. 10/2019 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 30.  9.  2019 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
 

1. Schválení úvěru od České spořitelny na dofinancování kanalizace  

2. Návrh na zapsání sídla Spolku pro obnovu venkova Kraje Vysočina  

3. Smlouva s Krajem Vysočina na dotaci FV Venkovské prodejny  

4. Prodloužení smlouvy s Úřadem práce pro VPP 

5. Žádost MZe – hospodaření v lesích nová 

6. DOSIP – oprava měřičů rychlosti, faktura 

7. Faktura na vícepráce – Pejchal 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1. Kontrolu úkolů z minulého zasedání  

2. Zkušební provoz ČOV  

3. Návrh na změnu územního plánu  

4. Žádost o dotaci Fond Vysočiny Hospodaření v lesích 2019 II.  

5. Organizaci nadcházejících akcí  

6. Diskusi 

7. Sběr nebezpečného odpadu 

8. Povinné čipování psů v obci 

9. Žádost FV  Hospodaření v lesích 2019 – vyúčtování 

10.  Žádost na dotace – hřiště (Bonita) 

11.  Petici k opravě cesty na chaty 

12.  Medipoint - instalace 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  30. 9. 2019 ve 20.00  

Datum pořízení zápisu: 1. 10. 2019 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                              starostka obce Heřmanov 


