
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HEŘMANOV 

DNE 8. 9. 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:  3 –Tomáš Kreutzer, Jan Šťastný a Miroslav Kolařík (fima Aquasys) 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu: Zeman Martin, Brychta Rudolf 
 

Zapisovatel:  Koukolová Lenka 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 

 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání doplněný o 

bod č. 11. 

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

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Kanalizace – řešení reklamací se zástupci firmy Aquasys 

3. Pasport komunikací 

4. Řešení oprav místní komunikace k chatám 

5. Výzvy k podání nabídky k zakázce malého rozsahu na dětské hřiště 

6. Výsledek dílčího auditu hospodaření z 1. 9. 2020 

7. Žádost o příspěvek Domácí hospic Vysočina 

8. Žádost na Úřad práce ČR o VPP 

9. Návrh nového Řádu pohřebiště Obce Heřmanov 

10. Pořádání dalších akcí, diskuse 

11. Nabídka – letecké snímky obce 

 

 

 

 

 



 

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. Kanalizace – řešení reklamací se zástupci firmy Aquasys 

Se zástupci firmy Aquasys a panem Tomášem Kreutzerem se řešila problémová 

část kanalizace, kde dle kamerových zkoušek docházelo k protispádům. Jedná se 

o poslední část směrem k ČOV (cesta na Novou Ves). Aquasys uplatnil reklamaci 

u spol. Eltico, která danou část kanalizace zpracovávala. Oprava však opět nebyla 

udělána dobře, tudíž od 14.9.2020 nastupuje přímo spol. Aquasys, která danou 

část opraví. Opraveno bude tím způsobem, že pod trubkami dojde 

k podbetonování, aby nedocházelo k propadení trubek. Dále zástupci Aquasys 

potvrdili, že budou dodělány nedokončené přípojky u několika domů směrem na 

Křižanov, kde bude kanalizace dovedena až za potok, což bylo sjednáno.  

Zastupitelé schválili postup prací při reklamaci 

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

 

3. Pasport komunikací 

Starostka předložila zastupitelům návrh Pasportizace silnic a cest, který je nutné 

mít ze zákona. 

Zastupitelé schválili pořízení pasportu firmou GeoFan 

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

 

4. Řešení oprav místní komunikace k chatám 

Dle předběžného propočtu by případná oprava místní komunikace k chatám stála 

cca 100 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dle pasportu komunikací,  je cesta, která 

vede k chatám účelová komunikace, obec nemá povinnost tuto cestu opravovat, 

udržovat, atd. Dle nového pasportu bude komunikace označena, a pokud by chtěli 

chataři cestu opravit, bude nutné, aby se domluvili mezi sebou a případně se na 

opravě podíleli.  

 

Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.  

 

5. Výzvy k podání nabídky k zakázce malého rozsahu na dětské hřiště 



Starostka odeslala poptávku třem firmám na nacenění opravy dětského hřiště. 

Zastupitelé se shodli, že místo pískoviště bude ještě jeden další prvek. Do 30. 9. 

bude odeslána smlouva a realizovat se bude až na jaře.  

Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.  

 

6. Výsledek dílčího auditu hospodaření z 1.9.2020 

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem dílčího auditu hospodaření obce roku 

2020.  

Zastupitelé projednali zprávu o výsledku dílčího auditu hospodaření obce roku 

2020 a schválili bez výhrad  

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

 

7. Žádost o příspěvek Domácí hospic Vysočina  

Zastupitelé projednali a neschválili příspěvek Domácímu hospici Vysočina 

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

8. Žádost na Úřad práce ČR o VPP 

Zastupitelé projednali a schválili žádost na Úřad práce ČR o smlouvu na VPP 

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

íspěvek Domácímu hospici Vysočina 

 

9. Návrh nového Řádu pohřebiště Obce Heřmanov 

Zastupitelé projednali a schválili Návrh nového Řádu pohřebiště Obce Heřmanov, 

který bude zaslán ke schválení na Krajský úřad Kraje Vysočina 

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

 

 

10. Pořádání dalších akcí, diskuze 

Zastupitelé se domluvili na dalších akcích v dalším měsíci.  

Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí. 

11. Nabídka – letecké snímky obce 

Zastupitelé zamítli nabídku na dalších vytvoření leteckých snímků obce  

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



USNESENÍ Č. 8/2020 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 8. 9. 2020 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

1. Návrh Pasportu komunikací 

2. Výsledek dílčího auditu hospodaření z 1. 9. 2020 

3. Postup prací při řešení reklamací se zástupci firmy Aquasys 

4. Žádost na Úřad práce ČR o smlouvu na VPP 

5. Návrh nového Řádu pohřebiště Obce Heřmanov – ke schválení KÚ 
 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

1. Příspěvek Domácímu hospici Vysočina  

2. Nabídku na pořízení nových leteckých  snímků obce 

 

 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Řešení oprav místní komunikace k chatám 

3. Výzvy k podání nabídky k zakázce malého rozsahu na dětské hřiště 

4. Pořádání dalších akcí, diskuse 

 
 

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  8. 9. 2020 ve 20.00 hod . 

Datum pořízení zápisu: 9. 9. 2020 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


