
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA  OBCE 

HEŘMANOV 

DNE 4. 1. 2021 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

Přítomni:  7 -  Chadimová Pavla, Brychta Rudolf, Lundová Marcela,  

Dočkalová Věra, Dvořák Václav, Paták Josef, Chromý Josef 

Omluveni: 1 – Zeman Martin, Koukolová Lenka 

      Hosté:  0  

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu: Dvořák Václav, Dočkalová Věra 
 

Zapisovatel:  Marcela Lundová 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání doplněný 

oproti pozvánce o body č. 11, 12. 13, 14, 15, 16 a 17. 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Rozpočtové opatření č. 5 a 6 

3. Střednědobý rozpočtový výhled obce 2021-2023 

4. Závěrečná zpráva dotace POV 2020 Kraje Vysočina 

5. Žádost o dotaci POV 2021 Kraje Vysočina 

6. Závěrečná zpráva o hospodaření obce v roce 2020 

7. Návrhy rozpočtu 2021 

8. Heřmanovský zpravodaj za rok 2019 a 2020 

9. Termíny jednání zastupitelstva obce v roce 2021 

10. Kalendář akcí 2021 

11. Přehled občanů připojených ke kanalizaci v roce 2020 

12. Technické služby Velká Bíteš – zvýšení cen za likvidaci odpadu 

13. Oznámení Finančního úřadu k dani z nemovitosti 

14. Tříkrálová sbírka – ONLINE 

15. Upozornění občanů na nebezpečí padajících stromů u silnic (pro LČR)  

16. Nájemní smlouva na pozemek 107/2 

17. Různé   - Okresní soud ZR – předvolání ad 635/2 na 2. 2. 2021 

                       - Okresní soud ZR – žádost o vyjádření Martin Krčál 

                - Masna Bobrová – nabídka prodeje masa (pátek 10:00) 

18. 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. Rozpočtové opatření č. 5 a 6 

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 5 a 6 a vzalo tuto informaci na 

vědomí.   

 

3. Střednědobý rozpočtový výhled obce 2021-2023 

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo střednědobý rozpočtový výhled 2021 – 2023 

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

 

4. Závěrečná zpráva dotace POV 2020 Kraje Vysočina 
 

Starostka předložila zastupitelům závěrečnou zprávu k dotaci POV 2020 Kraje 

Vysočina. Od firmy EDIFICO Velké Meziříčí byly předloženy faktury v celkové 

výši 207 669,- Kč za opravu fasády na škole.  

Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečnou zprávu 

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

 

5. Žádost o dotaci POV 2021 Kraje Vysočina 

Starostka informovala zastupitelstvo o možnosti čerpat dotaci POV 2021 Kraje 

Vysočina ve výši asi 100 000,- Kč. Zastupitelé projednávali jednotlivé návrhy. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.   

6. Závěrečná zpráva o hospodaření obce v roce 2020 

Starostka informovala zastupitelstvo o celkovém hospodaření obce v roce 2020. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

7. Návrh rozpočtu 2021 

Zastupitelstvo diskutovalo o možnostech budoucího rozpočtu 2021 v návaznosti 

na financování nadcházejících akcí (čekárna, dětské hřiště, malování KD ...) 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 



8. Heřmanovský zpravodaj za rok 2019 a 2020 

Zastupitelstvo diskutovalo o obsahu zpravodaje a vzalo tuto informaci na vědomí. 

9. Termíny jednání zastupitelstva obce v roce 2021 

Zastupitelstvo se bude konat jako vždy první pondělí v měsíci od 18:00 hodin. 
 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo termíny zasedání zastupitelstva v roce 2021 

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

 

10. Kalendář akcí 

Zastupitelstvo diskutovalo o kulturních akcích. Vše bude vycházet z dané situace 

COVID.  

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo kalendář akcí v roce 2021 

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

 

11. Přehled občanů připojených ke kanalizaci v roce 2020 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s přehledem starostky obce o tom, kdo je již 

připojený k obecní kanalizaci. Přehled obsahuje seznam smluv, které jsou 

uzavřeny, fotodokumentaci jednotlivých přípojek a seznam obyvatel kdo má a 

nemá zaplacené povinné poplatky (stočné) za kanalizaci v roce 2020.  

 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

12. Technické služby Velká Bíteš – zvýšení cen za likvidaci odpadů 

Starostka informovala zastupitelstvo o zprávě z Technických služeb Velká Bíteš. 

Pro letošní rok se poplatky za komunální odpad nebudou měnit, protože naše 

obec odpady neskládkuje, ale vozí prostřednictvím TS Velká Bíteš do spalovny. 

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo stejnou výši poplatku 500 Kč za rok 2021 

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

 

13. Oznámení Finančního úřadu k dani z nemovitosti 

Finanční úřad informoval, že Daňová přiznání se budou letos podávat pouze 

ONLINE, informace telefonicky. 

 Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 



14. Tříkrálová sbírka – ONLINE 

Charita informovala o pořádání letošní sbírky. Kasičky na Tříkrálovou sbírku 

budou umístěny v prodejně potravin a u Brychtových.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

15. Upozornění občanů na nebezpečí padajících stromů u silnic (pro 

LČR) 

Zastupitelstvo projednalo stížnost občanů a diskutovalo o tomto problému. 

Starostka obce je pověřena projednat situaci s LČR v Náměšti na Oslavou.  

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo stížnost na nebezpečí padajících stromů 

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

 

16.   Nájemní smlouva na pozemek p. č. 107/2 

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo nájemní smlouvu na pozemek p. č. 107/2 

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

 

 

17. Různé    -   Okresní soud ZR – předvolání ad 635/2 na 2.2.2021 

Starostka Obce se bude 2. 2. 2021 účastnit  jednání Okresního soudu ve Žďáru 

nad Sázavou ohledně řízení s parcelou č. 635/2. 

 Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

- Okresní soud ZR – žádost o vyjádření Martin Krčál 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

- Masna Bobrová – nabídka prodeje masa (pátek 10:00) 

Občanům obce budou vloženy do schránek letáky o nabídce Masny Bobrová. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

                                                

18. Pořádání dalších akcí, diskuse 

Zastupitelstvo jednalo o akcích v tomto roce. Vše bude záviset na situaci v naší 

republice v závislosti na pandemii COVID-19. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 



USNESENÍ Č. 1/2021 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 4. 1. 2021 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
1. Střednědobý rozpočtový výhled obce 2021-2023 

2. Závěrečnou zprávu k dotaci POV 2020 Kraje Vysočina 
3. Termíny jednání zastupitelstva obce v roce 2021 

4. Plán akcí 2021 

5. Stejnou výši poplatku za odpad v roce 2021 

6. Upozornění občanů na nebezpečí padajících stromů u silnic (pro LČR) 

7. Nájemní smlouvu na pozemek p. č. 107/2 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Rozpočtové opatření č. 5 a 6 

3. Návrhy na žádost o dotaci POV 2021 Kraje Vysočina 

4. Závěrečná zpráva o hospodaření obce v roce 2020 

5. Návrhy rozpočtu 2021 

6. Heřmanovský zpravodaj za rok 2019 a 2020 

7. Přehled občanů připojených ke kanalizaci v roce 2020 

8. Oznámení Finančního úřadu k dani z nemovitosti 

9. Tříkrálová sbírka – ONLINE  

10. Různé    - Okresní soud ZR – předvolání ad 635/2 na 2.2.2021 

                - Okresní soud ZR – žádost o vyjádření Martin Krčál 

                - Masna Bobrová – nabídka prodeje masa (pátek 10:00) 

11. Pořádání dalších akcí, diskuse 

 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  4.1.2021 ve 20.00 hod. 
 

Datum pořízení zápisu: 7.1.2021 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                                   

 Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


