
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HEŘMANOV 

DNE 1. 6. 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:  0  
 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu: Zeman Martin, Dočkalová Věra 
 

Zapisovatel:  Koukolová Lenka 
 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 

 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání  

(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Stížnost paní Nevrklové – chata 

3. Plnění kontejneru u družstva nevhodným odpadem 

4. Úhrada opravy překopané vodovodní přípojky ke kanalizaci společností 

          Rekostav VM 

5. Kanalizace – dokončení, chybějící šachty 

6. Nabídka na šedou vodu 

7. Snížení rozpočtu z důvodu koronavirové krize 

8. Žádost o vyjádření – rekonstrukce střechy – p. Mokrý 

9. POV – oprava komínů v KD, zateplení fasády Komunitní školy Heřmánek 

10. Příspěvek na veřejnou dopravu od Kraje Vysočina 

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. Stížnost paní Nevrklové - chata 

Starostka informovala zastupitele o stížnosti paní Nevrklové na sousední chatu, 

která byla rekonstruována bez stavebního povolení. P. Urbánková ze stavebního 

úřadu nevydá stavební povolení, bude trvat na odstranění. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

3. Plnění kontejneru u družstva nevhodným opadem 

Do kontejneru u družstva lidé naváží nevhodný odpad (kov, suť, atd.). 

Zastupitelé projednali a schválili, že kontejner se bude uzamykat a bude 

otevřený pouze v určitou dobu 

(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 

4. Úhrada opravy překopané vodovodní přípojky ke kanalizaci 

společností Rekostav VM 

Aquasys, zhotovitel kanalizace, požaduje po obci zaplatit opravu překopané 

vodovodní přípojky. Překop přípojky způsobila spol. Rekostav VM, která 

připravovala el. přípojku pro stavební pozemek manželů Koukolových. Bude 

třeba vyjednat vyrovnání mezi spol. Aquasys a Rekostav VM. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

 

5. Kanalizace – dokončení, chybějící šachty 

Dle kontroly při dokončovacích pracích na kanalizaci bylo zjištěno, že 

zhotovitel nedodal šachty občanům, kteří si dělají přípojky svépomocí. Starostka 

zaurguje zhotovitele. Dále bude nutné přísněji kontrolovat napojení, kvůli 

napojení dešťových svodů. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

 



6. Nabídka na šedou vodu 

Společnost Aquasys zaslala nabídku na dokončení „šedé vody“ z ČOV. Celkem 

se jedná o částku 164 tis. Kč i s protažením na hřbitov. Zastupitelstvo rozhodlo, 

že vzhledem k omezenému rozpočtu se bude realizovat až příští rok  

(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).  

 

 

7. Snížení rozpočtu z důvodu koronavirové krize 

Starostka informovala zastupitele, že na základě koronavirové krize dojde ke 

snížení rozpočtu. V případě naší obce se jedná o částku cca 800 tis. Kč a 

pravděpodobně nebudou vypisovány žádné dotace.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

8. Žádost o vyjádření – rekonstrukce střechy – p. Mokrý 

Zastupitelstvo obdrželo žádost o vyjádření od pana Mokrého na rekonstrukci 

střechy.  

Zastupitelstvo schválilo žádost na rekonstrukci střechy 

(v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

9. POV – oprava komínů v KD, zateplení fasády Komunitní škola 

Heřmánek  

Oprava komínů proběhne 17.6.  Zateplení fasády bude provádět spol. Edifico. 

Starostka informovala zastupitelstvo, že o dotaci bylo zažádáno a zastupitelstvo 

vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

10. Příspěvek na veřejnou dopravu od Kraje Vysočina 

Kraj Vysočina poskytne obcím příspěvek na veřejnou dopravu 70 Kč/obyvatele. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

11. Pořádání dalších akcí, diskuze 

Pořádání sobotní pouťové zábavy bude ještě upřesněno na dalším zastupitelstvu. 

Páteční program pouti proběhne klasicky – předpouťový fotbal a kino a nedělní 

mše se bude také konat a odpoledne bude hrát Trnkovjanka.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 



USNESENÍ Č. 5/2020 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 1. 6. 2020 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

1. Řešení ohledně plnění kontejneru u družstva nevhodným odpadem 

2. Nabídku firmy Aquasys ohledně užitkového vodovodu 

3. Žádost o vyjádření – rekonstrukce střechy – p. Mokrý 
 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Stížnost paní Nevrklové – chata 

3. Úhradu opravy překopané vodovodní přípojky ke kanalizaci společností 

          Rekostav VM 

4. Kanalizace – dokončení, chybějící šachty 

5. Snížení rozpočtu z důvodu koronavirové krize 

6. POV – oprava komínů v KD, zateplení fasády Komunitní školy Heřmánek 

7. Příspěvek na veřejnou dopravu od Kraje Vysočina 

8. Pořádání dalších akcí, diskuse 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  1. 6. 2020 v 20.00 hod . 

Datum pořízení zápisu: 2. 6. 2020 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

 

 

 

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


