
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

HEŘMANOV 

DNE 7. 12. 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, Dvořák Václav, Paták Josef, Dočkalová 

Věra, Zeman Martin 

Omluveni: 0  

      Hosté:  0  

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu: Dočkalová Věra, Zeman Martin 
 

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. Rozpočtové provizorium pro rok 2021 

3. Rozpočtové opatření č. 3 a 4 

4. Návrh střednědobého rozpočtu obce 

5. Kanalizace a ČOV Heřmanov 

6. Smlouva na odkup parcely č. st. 181,  868/19 a 868/20 v k.ú. Heřmanov 

7. Smlouva na odborného zástupce pro zkušební provoz ČOV a 

kanalizace  do 31. 3. 2021 

8. Vyhláška obce o zařazení pozemních komunikací do místních 

          (viz. pasport MK) 

9. Plán zimní údržby komunikací 

10. Oznámení Okresnímu soudu o vstupu Obce Heřmanov do řízení jako 

vedlejší účastník – pozemek parc. č. 635/2 

11. Žádost p. Šerého o vyjádření ke stavbě 

12. Závěrečná zpráva – vyhodnocení dotace FV Venkovské prodejny 2020 

13. Závěrečná zpráva – vyhodnocení dotace FV Les 2020 

14. Inventura za rok 2020 

15. Organizace nadcházejících akcí, diskuze 

 



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. Rozpočtové provizorium pro rok 2021 

Zastupitelé projednali a schválili podmínky hospodaření obce podle rozpočtového 

provizoria. Přijali usnesení, že do doby schválení rozpočtu pro rok 2021 bude 

objem výdajů na stejné výši předchozího roku a nebudou se zahajovat žádné 

investiční akce. 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2021  

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

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 3 a 4 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a 4. 

 

 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 
 

S panem Hladíkem, zástupcem České spořitelny, bude vypracován návrh na 

Střednědobý výhled rozpočtu pro budoucí období.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

 

5. Kanalizace a ČOV Heřmanov 

Starostka informovala zastupitele, že byla opravena všechna problémová místa a 

silnice byly zaasfaltovány. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  



 

6. Smlouva na odkup parcel č. st. 181, 868/19 a 868/20 v k. ú. 

Heřmanov 

Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu na odkup parcel č. st. 181, 868/19 a 

868/20 v k. ú. Heřmanov u Křižanova od p.  Zdeňka Chadima pod ČOV 

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

 

7. Smlouva na odborného zástupce pro zkušební provoz ČOV a 

kanalizace do 31. 3. 2021 

Zastupitelstvo schválilo prodloužení smlouvy p. Josefa Staňka na odborného 

zástupce pro zkušební provoz ČOV  kanalizace do 31. 3. 2021 a dále schválilo 

výši stočného na příští rok ve výši 35 Kč/m3  

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

 

8. Vyhláška obce 2/2020 o zařazení pozemních komunikací do 

kategorie místních komunikací  (viz pasport MK) 

Zastupitelstvo schválilo vyhlášku obce číslo 2/2020 o zařazení pozemních 

komunikací do kategorie místních komunikací (viz pasport místních  a 

účelových komunikací zpracovaný firmou GEOFAN) 

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

 

 

9. Plán zimní údržby komunikací 

Zastupitelstvo schválilo plán zimní údržby komunikací, přičemž státní silnice -

bude udržovat KSÚS, místní komunikace - Družstvo Heřmanov, účelové 

komunikace – se neupravují,  ostatní tj. – chodníky – zaměstnanec obce 

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

 

10. Oznámení Okresnímu soudu o vstupu Obce Heřmanov do řízení 

jako vedlejší účastních – pozemek parc. č. 635/2 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo oznámení Okresnímu soudu ve Žďáru nad 

Sázavou o vstupu Obce Heřmanov do řízení k parcele č. 635/2. Vzhledem k tomu, 

že obec o vydání parcely několikrát žádala Pozemkový úřad, tak  vstoupí do řízení 

jako vedlejší účastník. Parcelu bude mít zájem odkoupit či směnit.  

Zastupitelstvo schválilo účast obce jako vedlejšího účastníka v soudním řízení 

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



 

11. Žádost p. Šerého o vyjádření ke stavbě 

Zastupitelstvu byla předložena žádost včetně projektové dokumentace chaty p. 

Šerého, která svojí velikostí oproti ostatním chatám vzbuzuje rozruch. 

Zastupitelé se domluvili, že žádost bude schválena dle vyjádření sousedů, 

stavebního úřadu a úřadu ÚP.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

12. Závěrečná zpráva – vyhodnocení dotace FV Kraje Vysočina - 

Venkovské prodejny 2020 

Starostka informovala zastupitele, že dotace na Venkovské prodejny 2020 

v hodnotě 50 tis. Kč, kterou obec obdržela, byla vyúčtována.  

Zastupitelstvo schválilo tuto závěrečnou zprávu 

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

 

13. Závěrečná zpráva – vyhodnocení dotace FV Kraje Vysočina -   

Les 2020 

Starostka informovala zastupitele, že dotace na Les 2020, kterou obec obdržela, 

byla vyúčtována.  

Zastupitelstvo schválilo tuto závěrečnou zprávu 

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

 

 

14. Inventura za rok 2020 

Starostka obce dala Pokyn k provedení inventury za rok 2020, zastupitelstvo 

určilo členy komise. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

 

15. Organizace nadcházejících akcí, diskuze 

Zastupitelé se domluvili na organizace dalších akcí.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 



USNESENÍ Č. 10/2020 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 7.  12.  2020 

 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
 

1. Rozpočtové provizorium pro rok 2021 

2. Smlouvu na odkup parcely č. 181, 868/19 a 868/20 v k. ú. Heřmanov 

3. Smlouvu na odborného zástupce pro zkušební provoz ČOV a 

kanalizace  do 31. 3. 2021 

4. Vyhlášku obce 2/2020 o zařazení pozemních komunikací do kategorie 

místních komunikací  (viz. Pasport MK) 

5. Plán zimní údržby komunikací 

6. Oznámení Okresnímu soudu o vstupu Obce Heřmanov do řízení jako 

vedlejší účastník – pozemek parc. č. 635/2 

7. Závěrečnou zprávu – vyhodnocení dotace FV Venkovské prodejny 2020 

8. Závěrečnou zprávu – vyhodnocení dotace FV Les 2020 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Kontrolu úkolů z minulého zasedání 

2. Rozpočtové opatření č. 3 a 4 

3. Návrh střednědobého rozpočtu obce 

4. Kanalizace a ČOV Heřmanov 

5. Žádost p. Šerého o vyjádření ke stavbě 

6. Pokyn k provedení inventury za rok 2020 

7. Organizace nadcházejících akcí, diskuze 
 

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  7. 12. 2020 v 20.00 hod. 

Datum pořízení zápisu: 8. 12. 2020. 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 

 

Podpis zapisovatele zápisu: 

 

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


