
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

DNE 2. 12. 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, Paták Josef, Chromý Josef, 
Zeman Martin 

 
Omluveni: 1 – Koukolová Lenka 
 

      Hosté:  0  
 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 
Ověřovatelé zápisu: Chromý Josef, Dvořák Václav 
 
Zapisovatel:  Lundová Marcela 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 
 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání doplněný o 
body 3, 5, 8 a 9 (v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 
 
 
 
PROGRAM ZASEDÁNÍ: 
 
1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 
2. Kanalizace a ČOV 
3. Rozpočtové opatření č. 6 
4. Rozpočtové provizorium  
5. Žádost o poskytnutí daru (Spolek pomponky Osová Bítýška) 
6. Inventura za rok 2019 
7. Střednědobý výhled rozpočtu 
8. Vyhlášky obce o místních poplatcích 
9. Návrh smluv s obcemi, které užívají místní hřbitov 
10. Závěrečná zpráva k dotaci Venkovské prodejny 2019 
11. Pořádání dalších akcí, diskuse 



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. Kanalizace a ČOV 

Seznámení se s projektem a žádostí na užitkový vodovod, který byl odevzdaný na 
Městský úřad Životního prostředí ve Velkém Meziříčí. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 
 

3. Rozpočtové opatření č. 6 
 
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6. 
 
 

4. Rozpočtové provizorium 
 

Zastupitelé projednali a schválili podmínky hospodaření obce podle rozpočtového 
provizoria. Přijali usnesení, že do doby schválení rozpočtu pro rok 2020 bude 
objem výdajů na stejné výši předchozího roku a nebudou se zahajovat žádné 
investiční akce. 

 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2020  
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

5. Žádost o poskytnutí daru (Spolek pomponky Osová Bítýška) 

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo dar ve výší 3000,- Kč (bližší informace ve 
Smlouvě o poskytnutí daru) 
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 



 

6. Inventura za rok 2019 

Starostka obce dala Pokyn k provedení inventury, zastupitelstvo určilo členy 
komise. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

 

7. Střednědobý výhled rozpočtu 

S panem Hladíkem, zástupcem České spořitelny, bude vypracován návrh na 
Střednědobý výhled rozpočtu pro budoucí období.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

8. Vyhlášky obce o místních poplatcích 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyhlášky č. 1–5/2019 o místních 
poplatcích, které vstupují v platnost od 1. 1. 2020 
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

9.    Návrh smluv s obcemi, které užívají místní hřbitov 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo poplatek ve výší 5 000,- Kč ročně pro 
každou obec, která užívá pro svoje občany místní hřbitov v Heřmanově  
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

10.  Závěrečná zpráva k dotaci Venkovské prodejny 2019 

Starostka obce seznámila zastupitelstvo se závěrečnou zprávou, která byla 
vypracována k poskytnuté dotaci Kraje Vysočina Venkovské prodejny 2019. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

11. Pořádání dalších akcí, diskuse 

 

 



 

USNESENÍ Č. 12/2019 
 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 2. 12. 2019 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
 

1. Dar pro Spolek pomponky Osová Bítýška (viz Smlouva na dar) 
2. Rozpočtové provizorium pro rok 2020 
3. Vyhlášky č. 1-5/2019 o místních poplatcích Obce Heřmanov 
4. Poplatek ve výši 5 000,- Kč ročně pro obce užívající místní hřbitov 

 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1. Kontrolu úkolů z minulého zasedání  
2. Projekt a žádost o užitkový vodovod 
3. Rozpočtové opatření č. 6 
4. Pokyn starostky k provedení inventury za rok 2019 
5. Projednání návrhu na nový Střednědobý výhled rozpočtu 
6. Závěrečnou zprávu k dotaci Kraje Vysočina Venkovské prodejny 2019 
7. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

 
 
Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce: 2. 12. 2019 ve 20.00 
hodin. 
 
Datum pořízení zápisu: 3. 12. 2019 
 
Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 
  
Podpis zapisovatele zápisu: 
 
 
 
                                                                                   Pavla Chadimová 
                                                                             starostka Obce Heřmanov 


