
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA  

OBCE HEŘMANOV 

DNE 6. 10. 2020 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

 

Přítomni:  8 -  Chadimová Pavla, Brychta Rudolf, Lundová Marcela, Zeman 

Martin, Dočkalová Věra, Dvořák Václav, Paták Josef, Chromý Josef, 

Zeman Martin 

Omluveni: 1 – Koukolová Lenka 

      Hosté:  0  

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu: Chromý Josef, Dvořák Václav 
 

Zapisovatel:  Lundová Marcela 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 

 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a doplnění programu o body 

číslo 2 a 3 

(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Celoplošná deratizace vesnice 

3. Nařízení obce 1/2020 – zákaz podomního prodeje 

4. Kanalizace – řešení reklamací se zástupci firmy Aquasys 

5. Pasport komunikací, passport dopravního značení + plán údržby 

6. Zpráva o výběru dodavatele k zakázce malého rozsahu na dětské hřiště 

7. Žádost KSÚS – kácení dřevin rostoucích mimo les           

8. Řád pohřebiště Obce Heřmanov, roční poplatky okolním obcím 

9. 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. Celoplošná deratizace vesnice 

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh na provedení celoplošné deratizace 

v obci 

(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 

3. Nařízení obce 1/2020 – zákaz podomního prodeje 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh na nařízení 1/2020 – zákaz 

podomního prodeje v obci 

(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

4. Kanalizace – řešení reklamací se zástupci firmy Aquasys 

 

Starostka obce informovala zastupitelstvo o průběhu probíhajících oprav v rámci 

reklamací (hutnící a kamerové zkoušky). Jsou hotové přípojky na pozemky 

parcel, které nemají ještě číslo popisné.  

 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

 

5. Pasport komunikací, pasport dopravního značení + plán údržby 

 

Starostka obce předložila zastupitelstvu Pasport komunikací, který vypracovala 

firma GeoFaN s. r. o. Zastupitelstvo projednalo i návrh této firmy na zpracování 

pasportu dopravního značení. Současně byl projednávaný i plán  zimní údržby 

komunikací.  

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Pasport komunikací  

(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 



 

6. Zpráva o výběru dodavatele k zakázce malého rozsahu na dětské 

hřiště 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o výběru dodavatele k zakázce malého 

hřiště (firma Monotrend). Firma podala a předala veškeré doklady k zakázce. 

Realizace březen – duben 2021. 

 

7. Žádost KSÚS – kácení dřevin rostoucí mimo les   

         

KSÚS předložila žádost o pokácení švestek rostoucích mimo les. 

 

Zastupitelstvo schválilo žádost KSÚS 

(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

8. Řád veřejného pohřebiště Obce Heřmanov, roční poplatky obcím  

 

Starostka obce vypracovala a předložila zastupitelstvu ke schválení nový Řád 

veřejného pohřebiště Obce Heřmanov. Řád veřejného pohřebiště se vydává na 

základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, po předchozím souhlasu Krajského úřadu kraje 

Vysočina ze dne 6. 10. 2020, vydaného pod č.j.: KUJI 96329/2020. 

 

Současně zastupitelstvo rozhodlo, že zvýší zákonný poplatek okolním obcím, 

které využívají místní hřbitov pro potřeby svých občanů. Náklady na provoz, tj. 

zejména údržba zeleně, celoroční odvoz kontejnerů s odpadem, zajištění vody na 

zalévání, osvětlení, zimní údržba apod. každoročně rostou. 

 
Roční poplatek se proto zvyšuje na 5 000 Kč/obec.  

 

Zastupitelstvo schválilo Řád veřejného pohřebiště a roční poplatek obcím  

(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

9. Pořádání dalších akcí, diskuse 

 

Zastupitelstvo schválilo zákaz všech kulturních akcí v průběhu COVID-19 

(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 



USNESENÍ Č. 9/2020 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 6. 10. 2020 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

 

1. Celoplošnou deratizaci obce 

2. Nařízení č. 1/2020 – zákaz podomního prodeje v obci 

3. Pasport komunikací, návrhy na pořízení pasportu dopravního značení + 

plánu zimní údržby komunikací 

4. Žádost KSÚS – kácení dřevin rostoucích mimo les           

5. Řád veřejného pohřebiště Obce Heřmanov a roční poplatek obcím 

6. Zákaz všech kulturních akcí v průběhu epidemie COVID-19 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání  

2. Kanalizace – řešení reklamací se zástupci firmy Aquasys 

3. Zprávu o výběru dodavatele k zakázce malého rozsahu na dětské hřiště 

4. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

 

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  6. 10. 2020 ve 20.30 

hodin. 

Datum pořízení zápisu: 7. 10. 2020 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 

 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

 

 

 

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


