
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

HEŘMANOV DNE 3. 8. 2020 

 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

 

Přítomni:  7 -  Chadimová Pavla, Chromý Josef, Brychta Rudolf, Koukolová 

Lenka, Lundová Marcela, Dvořák Václav, Paták Josef 
 

Omluveni: - Dočkalová Věra, Zeman Martin 

      Hosté:  - 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu: Paták Josef, Brychta Rudolf 
 

Zapisovatel: Koukolová Lenka 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 

 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program rozšířený o body 

č. 11 a 12 

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 

 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Opravy vybudované kanalizace firmou Aquasys 

3. Rozhodnutí o pořízení změny ÚP zkráceným postupem 

4. Změna č. 1 ÚP Heřmanov 

5. Dotace MMR na opravu dětského hřiště 

6. Žádost o dotaci MZe na kompenzaci kůrovcové kalamity 

7. Návrh plánu péče o přírodní památky Heřmanov 

8. Dodatek smlouvy Mobilní rozhlas 

9. Dodatek smlouvy ENVIRO 

10.   Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

11.   Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemenu č. NM-014330057114/001 

12.   Rozpočtový výhled do roku 2022 

 

 



Průběh vlastního projednávání jednotlivých bodů schváleného 

programu zasedání zastupitelstva obce: 
 

1. 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

2. Opravy vybudované kanalizace firmou Aquasys   

Zastupitelstvo projednalo a schválilo postup prací firmy Aquasys, které 

proběhnou v rámci reklamace kanalizace. Firma musí na svoje náklady opravit 

všechny závady viz protokol a zápis z kontrolního dne. Dotčená místa na 

vozovce budou odkryta, opravena a znovu zaasfaltována tak, aby se vrátil 

původní stav před opravou. Veškeré práce budou probíhat na základě povolení o 

částečné uzavírce silnice (MěÚ Velké Meziříčí) a přejímka proběhne až po 

vyhodnocení kamerových zkoušek kanalizace v celé obci.   

Zastupitelé projednali a schválili opravy kanalizace v rámci reklamace  

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

3. Rozhodnutí o pořízení změny ÚP zkráceným postupem  

Zastupitelstvo projednalo a schválilo pořízení Změny č. 1 Územního plánu 

HEŘMANOV z vlastního podnětu a to zkráceným postupem v souladu 

s ustanovením § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (dále jen „stavební zákon“) 

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

4. Změna č. 1 ÚP Heřmanov 
 

a) Zastupitelstvo projednalo návrh, který podala společnost LAUB-

KOVOVÝROBA, s. r. o. Na základě zásadně nedoporučujícího vyjádření 

MěÚ Velké Meziříčí odboru výstavby a územního plánování (č.j. VÝST-

39339/2020-švih/24865/2019 ze dne 11. 6. 2020) a KrÚ Kraje Vysočina 

odboru ŽP a zem. (č.j. KUJI 39872/2020 OZP 1331/2011 ze dne 22. 4. 2020) 

zastupitelstvo tento návrh JEDNOZNAČNĚ ZAMÍTÁ a nebude součástí 

OBSAHU Změny č. 1 ÚP Heřmanov  

(v počtu 0 hlasujících PRO návrh, 6 hlasujících PROTI návrhu, 1 hlasující se  

zdržel). 

b) Zastupitelstvo projednalo a schválilo obsah Změny č. 1 Územního plánu 

HEŘMANOV, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení 

    (v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 



c) Zastupitelstvo projednalo a schválilo ustanovení určeného zastupitele 

v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, kterým je 

starostka obce Pavla Chadimová  

    (v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

5. Dotace MMR na opravu dětského hřiště 

Zastupitelstvo projednalo pravidla získané dotace MMR na opravu 

dětského hřiště a schválilo vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 

herních prvků  

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

6. Žádost o dotaci MZe na kompenzaci kůrovcové kalamity 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o dotaci MZe na kompenzaci 

kůrovcové kalamity 

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

7. Návrh plánu péče o přírodní památky Heřmanov 

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí návrh plánu péče o přírodní 

památky Heřmanov, kterou vydal Krajský úřad Kraje Vysočina. 

 

8. Dodatek smlouvy Mobilní rozhlas 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek sml. Mobilní rozhlas 

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

9. Dodatek smlouvy ENVIRO 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek smlouvy ENVIRO 

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

10.  Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí organizaci nadcházejících akcí. 

 

11.  Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemenu č. NM-

014330057114/001 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření smlouvy o věcném břemenu 

č. NM-014330057114/001 

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

12.  Rozpočtový výhled do roku 2022 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtový výhled do roku 2020   

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 



 

USNESENÍ Č. 7/2020 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 3.  8.  2020 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
1. Pořízení Změny č. 1 Územního plánu HEŘMANOV z vlastního podnětu a to 

zkráceným postupem v souladu s ustanovením § 55a zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) 

2. Obsah Změny č. 1 Územního plánu HEŘMANOV, uvedený v příloze č. 1 

tohoto usnesení 

3. Ustanovení určeného zastupitele v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. 

f) stavebního zákona, kterým je starostka obce Pavla Chadimová  

4. Žádost o dotaci MZe na kompenzaci kůrovcové kalamity 

5. Dodatek smlouvy Mobilní rozhlas 

6. Dodatek smlouvy ENVIRO 

7. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele herních prvků v  rámci 

získané dotace MMR na dětské hřiště  

8. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemenu č. NM-014330057114/001 

9. Rozpočtový výhled do roku 2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 
1. Návrh, který podala společnost LAUB-KOVOVÝROBA, s. r. o.  

Zastupitelstvo tento návrh ZAMÍTÁ a nebude součástí OBSAHU Změny č. 1 

ÚP Heřmanov. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Kontrolu úkolů z minulého zasedání 

2. Žádost o dotaci MZe na kompenzaci kůrovcové kalamity 

3. Návrh plánu péče o přírodní památky Heřmanov  

4. Organizaci nadcházejících akcí 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  3. 8. 2020 v 21.00 hod. 

Datum pořízení zápisu: 6. 8. 2020 
 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                                               

                         

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


