ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HEŘMANOV
DNE 23. 10. 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, Chromý Josef, Zeman Martin
Omluveni: 1 – Koukolová Lenka, Dvořák Václav, Paták Josef
Hosté: 0
Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla
Ověřovatelé zápisu: Zeman Martin, Brychta Rudolf
Zapisovatel: Lundová Marcela

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání doplněný o
body 5 a 6
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu)
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola úkolů z minulého zasedání
Schválení smlouvy o úvěr ČS
Rozpočtové opatření č. 5
Organizace nadcházejících akcí, diskuse
Doplacení faktury za vícepráce – Pejchal
Veřejný hotspot na bezplatnou WIFI – získaná dotace 15.000 EURO

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 obce schvaluje:
podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše
10.000.000 Kč na financování projektu „ Heřmanov - kanalizace a ČOV “ se
splatností na 25 let a zajištěného budoucími příjmy obce. ZO pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy o úvěru.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o úvěr od České spořitelny
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
3. Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5.
4. Organizace nadcházejících akcí, diskuze
Zastupitelstvo se domluvilo na dalších akcích v dalším měsíci. Zastupitelstvo
vzalo tuto informaci na vědomí.
5. Doplacení faktury za vícepráce – Pejchal
Zastupitelstvo projednalo a schválilo úhradu faktury za vícepráce na kulturním
domě, která bude nakonec uhrazena v plné výši v několika splátkách
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
6. Veřejný hotspot na bezplatnou WIFI – získaná dotace 15.000 EURO
Evropská komise a její agentura INEA pro inovace vyhlásila vítěze třetí vlny
dotačního programu WiFi4EU. Jedná o projekt zasíťování evropského venkova
a maloměsta obecní Wi-Fi. Obec Heřmanov získalo dotaci 15.000 EURO.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

USNESENÍ Č. 11/2019
PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV
ZE DNE 23. 10. 2019

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
1. Zastupitelstvo obce schválilo:
podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny a.s. (IČ
45244782) do výše 10.000.000 Kč na financování projektu „ Heřmanov
- kanalizace a ČOV “ se splatností na 25 let a zajištěného budoucími
příjmy obce. ZO pověřila starostku obce podpisem smlouvy o úvěru.
2. Doplacení faktury za vícepráce v kulturním domě – firma Josef Pejchal
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:

---Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Kontrola úkolů z minulého zasedání
Rozpočtové opatření č. 5
Organizace nadcházejících akcí, diskuse
Veřejný hotspot na bezplatnou WIFI - získaná dotace 15.000 EURO

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce: 23. 10. 2019 ve 20.15
hod.
Datum pořízení zápisu: 24. 10. 2019
Podpisy ověřovatelů zápisu:
Podpis zapisovatele zápisu:
Pavla Chadimová
starostka obce Heřmanov

