ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HEŘMANOV
DNE 3. 2. 2020
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Počet zastupitelů: 9
Přítomni: 9 - Chadimová Pavla, Chromý Josef, Brychta Rudolf, Koukolová
Lenka, Lundová Marcela, Zeman Martin, Dočkalová Věra, Dvořák
Václav, Paták Josef
Omluveni: - 0
Hosté: Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla
Ověřovatelé zápisu: Lundová Marcela, Zeman Martin
Zapisovatel: Koukolová Lenka

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání doplněný o
bod 11, 12, 13.
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu)
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1.
Kontrola úkolů z minulého zasedání
2.
Výsledek Tříkrálové sbírky 2020
3.
Smlouva s firmou KORDIS JMK o úhradě kompenzace
4.
Návrh na doplnění obsahu Změny č. 1 Územního plánu Heřmanov
5.
Žádost o dotaci na pořízení kompostérů a štěpkovače (výsledek
jednání zástupců obcí Mikroregionu Velkomeziříčsko-bítešsko
ze dne 29. 1. 2020)
6.
Žádost o dotaci POV 2020 z fondu Kraje Vysočina
7.
Žádost o dotaci MMR na rozšíření dětského hřiště (BONITA)
8.
Návrhy rozpočtu 2020
9.
Rozpočtové opatření č. 8
10. Pořádání dalších akcí, diskuse
11. Dodatek ke smlouvě s BDS ohledně úhrady nedělního autobusu
12. Úvěr na dofinancování kanalizace
13. Sečení obecních ploch

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 bere tuto informaci na vědomí.
2. Výsledek tříkrálové sbírky
Zastupitelstvo bylo informováno, že v tříkrálové sbírce v Heřmanově bylo
vybráno 11 144 Kč a celkem v Heřmanovské farnosti 45 944 Kč.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
3.

Smlouva s firmou KORDIS JMK o úhradě kompenzace

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK (v počtu 9
hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). Obec přispívá částkou 7192
+ 1438 Kč/rok.
4.

Návrh na doplnění obsahu Změny č. 1 Územního plánu Heřmanov

Zastupitelstvo bylo informováno o stavu návrhu doplnění obsahu Změny č.1 ÚP
Heřmanov. Aktuálně se čeká na vyjádření z MěU Velké Meziříčí z úřadu
územního plánování.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
5.

Žádost o dotaci na pořízení kompostérů a štěpkovače (výsledek
jednání zástupců obcí Mikroregionu Velkomeziříčsko-bítešsko ze
dne 29. 1. 2020

Zastupitelé zamítli žádost na pořízení kompostérů a štěpkovače (v počtu 0
hlasujících PRO návrh, 9 hlasujících PROTI návrhu).
6. Žádost o dotaci POV 2020 z fondu Kraje Vysočina
Zastupitelstvo obdrželo dvě cenové nabídky na zateplení a realizaci fasády na
Komunitní škole (Edifico, Roman Babák). Vzhledem k tomu, že nabídky nejsou
srovnatelné, bude třeba ještě cen. nabídky upravit tak, aby je bylo možné
porovnat.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

7.

Žádost o dotaci MMR na rozšíření dětského hřiště (BONITA)

Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci MMR na rozšíření dětského hřiště
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).

8. Návrh rozpočtu 2020
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2020
(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
9. Rozpočtové opatření č. 8
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8.
10. Pořádání dalších akci, diskuze
Zastupitelé se domluvili na dalších akcích v dalším měsíci.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

11. Dodatek ke smlouvě s BDS ohledně úhrady nedělního autobusu
Zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě s BDS ohledně úhrady nedělního
autobusu (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
12. Úvěr na dofinancování kanalizace
Starostka informovala zastupitele ohledně sjednaného úvěru na dofinancování
kanalizace. Úvěr je sjednán na 25 let, měsíční splátka je 33 334 Kč, fixace
úrokové sazby je 10 let a celková částka ke splacení je 9,5 mil. Kč. Zastupitelstvo
vzalo tuto informaci na vědomí.
13. Sečení obecních ploch
Zastupitelstvo projednávalo, že bude nutné zajistit někoho, kdo převezme sečení
obecních ploch po Holánkových. Dále projednávalo umístění sekaček a
křovinořezů.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

USNESENÍ Č. 2/2020
PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV
ZE DNE 3. 2. 2020
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
1.
Smlouva s firmou KORDIS JMK o úhradě kompenzace
2.
Žádost o dotaci MMR na rozšíření dětského hřiště (BONITA)
3.
Návrhy rozpočtu 2020
4.
Dodatek ke smlouvě s BDS ohledně úhrady nedělního autobusu
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
1.
Žádost o dotaci na pořízení kompostérů a štěpkovače (výsledek jednání
zástupců obcí Mikroregionu Velkomeziříčsko-bítešsko ze dne 29. 1. 2020)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
Kontrola úkolů z minulého zasedání
2.
Výsledek Tříkrálové sbírky 2020
3.
Návrh na doplnění obsahu Změny č. 1 Územního plánu Heřmanov
4.
Žádost o dotaci POV 2020 z fondu Kraje Vysočina
5.
Rozpočtové opatření č. 8
6.
Pořádání dalších akcí, diskuse
7.
Úvěr na dofinancování kanalizace
8.
Sečení obecních ploch

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce: 3. 2. 2020 v 21.00 hod .
Datum pořízení zápisu: 4. 2. 2019
Podpisy ověřovatelů zápisu:
Podpis zapisovatele zápisu:

Pavla Chadimová
starostka obce Heřmanov

