
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

DNE 8. 3. 2021 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

Přítomni:  8 - Chadimová Pavla, Chromý Josef, Brychta Rudolf, Koukolová 

Lenka, Lundová Marcela, Dvořák Václav, Dočkalová Věra, Zeman 

Martin 

Omluveni: Paták Josef 

      Hosté:  0  

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 

Ověřovatelé zápisu: Dvořák Václav, Lundová Marcela 

Zapisovatel:  Koukolová Lenka 
 

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

body 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22  

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

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Rozpočet 2021 

3. Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

4. Obecně závazná vyhláška 2/2021 o místním poplatku za užívání VP 

5. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obsl. IDS JMK 

6. Žádost o dotaci v rámci POV Kraje Vysočina 2021 

7. Žádost o vyjádření ke stavbě (přípojka NN, p.č. 62 Fendrych) 

8. Žádost o vyjádření ke stavbě (zemědělská stavba, Křepelkovi) 

9. Sčítání lidu 3/2021 

10. Informace o nařízení 1/2021 města Velké Meziříčí – placené stání 

11. Nouzový stav od 1. 3. 2021 

12. Informace obvodní lékařky o očkování v kategorii 70+ 

13. Pořádání dalších akcí, diskuse 

14. Rozcestí na „Kočičáku“ 

15. Pálení čarodejnic 

16. Ořezání stromů v obci 

17. Dozor na ČOV na další období 

18. Odvoz odpadů 

19. Navýšení ceny pronájmu KD 

20. Informace ohledně pozemků řešených na Okresním soudu 

21. Soutěž – ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA  

22. Dotace na venkovské prodejny 



 

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. Rozpočet 2021 

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2021 

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

3.    Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku z pobytu 
 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyhlášku 1/2021 o místním poplatku z 

pobytu 

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

4. Obecně závazná vyhláška 2/2021 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyhlášku 2/2021 o místním poplatku          

za užívání veřejného prostranství 

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

5. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 

v rámci IDS JMK  

Starostka přednesla zastupitelstvu Smlouvu s firmou KORDIS JMK o úhradě 

kompenzace, týkající se doplatku na autobusy.  

Zastupitelstvo schválilo smlouvu 

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

6. Žádost o dotaci v rámci Programu Obnova Venkova Kraje Vysočina 

2021 

Starostka informovala zastupitele o využití možných dotačních titulů POV 2021. 

Dotace na Kapličky byla vyčerpána během krátké doby, Dotace na podporu 

prodejen letos není vypsána. Dotace POV bude využita na zateplení zbytku školy 

a napojení budovy školy a KD na kanalizaci. Dotace POV bude ve výši 100 tis. 

Kč a obec doplatí 60 tis. Kč.  

 

 Zastupitelstvo schválilo žádost obce na dotaci POV 2021 

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

 



  

7. Žádost o vyjádření ke stavbě (přípojka NN, p.č. 62 Fendrych) 

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o schválení záměru manželů 

Fendrychových na stavbu rodinného domu na svém pozemku  

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

 

8. Žádost o vyjádření ke stavbě (zemědělská stavba, Křepelkovi) 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o schválení záměru manželů 

Křepelkových na zemědělskou stavbu na svém pozemku  

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

9. Sčítání lidu 3/2021 

Starostka seznámila zastupitele s možnostmi při sčítání lidu 3/2021. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.     

10. Informace o nařízení 1/2021 města Velké Meziříčí – placené stání 

Město Velké Meziříčí informovalo zastupitele o nařízení 1/2021 – placené stání 

na náměstí. 

 Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

11. Nouzový stav od 1. 3. 2021 

Zastupitelstvo prodiskutovalo situaci s vyhlášením dalšího nouzového stavu z 

důvodu přetrvávající epidemie s Covid-19 od 1. 3. 2021. Bylo rozhodnuto, že 

obec ve spolupráci s SDH Heřmanov zajistí distribuci dezinfekce a respirátorů 

pro všechny občany.  

 Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

12. Informace obvodní lékařky o očkování v kategorii 70+ 

Obvodní lékařka v Osové Bítýšce informovala zastupitele s možností očkování 

v kategorii 70+. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

13. Pořádání dalších akcí, diskuze 

Zastupitelé se domluvili, že se akce mohou pořádat jen v omezené míře 

s ohledem na vyhlášený nouzový stav.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 



14. Rozcestí na „Kočičáku“ 

Zastupitelé projednali a schválili návrh na vybudování poutního místa na 

rozcestí na „Kočičáku“. Jedná se o místo, kde se potkává katastr Heřmanov, 

Nová Ves a Radňoves a nedaleko končí Vidonín. Bude instalována vitrína se 

sochou Panny Marie a budou zasazeny tři lípy na důkaz přátelské spolupráce 

obcí.   

Zastupitelstvo schválilo 

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

 

 

15. Pálení čarodějnic 

Zastupitelé se domluvili, že se tato akce s ohledem na vyhlášený nouzový stav 

pořádat hromadně nebude. 

 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

 

16. Ořezání stromů v obci 

Zastupitelé byli informováni, že v obci proběhlo odborné prořezání 

nebezpečných stromů. Práce provedla vybraná firma na základě schválené 

cenové nabídky, spolupracoval SDH Heřmanov. 

 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

 

17. Dozor na ČOV na další období 

Vyhodnocení, rozbory a podklady pro ISPOP udělal p. Staněk v ceně služeb 

v rámci zkušebního provozu a vše bylo odevzdáno. Na konci března proběhne 

kolaudace ČOV. Budou osloveni různí dodavatelé služeb spojených 

s provozováním kanalizace a ČOV a následně vyhodnotíme nejvýhodnější 

nabídku pro další období. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

 



18. Odvoz odpadů  

Zastupitelé projednávali otázku s odvozem odpadů. Cena této služby 

každoročně roste, Technické služby Velká Bíteš odváží naštěstí odpad do 

Spalovny v Brně. Z toho důvodu (protože jinak začíná platit zákaz 

skládkování) se poplatky pro obec letos řešit radikálně nemusí. Je ale nutno 

řešit ekonomickou stranu této služby v obci, poplatky vybrané od občanů 

zdaleka nedostačují na pokrytí nákladů (komunální odpad, BIO, nebezpečný 

odpad, papír, sklo i plasty …). 

 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

19. Navýšení ceny pronájmu KD 

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení ceny pronájmu kulturního domu 

na 3000 Kč od 1. 4. 2021 

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

 

 

 

20. Informace ohledně pozemků řešených na Okresním soudu 

 

Zastupitelé byli informováni starostkou o postupu Okresního soudu při řešení 

převodu sporných pozemků Pozemkového fondu v katastru Heřmanov. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

 

21. Soutěž – ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA  

 

Zastupitelstvo projednalo možnost zapojení naší obce do vyhlášené soutěže 

ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

22. Dotace na venkovské prodejny 

 

Zastupitelé byli informováni starostkou o připravovaném záměru Kraje 

Vysočina vyhlásit nový dotační titul SLUŽBY 2021, který vznikne na podporu 

venkovských prodejen, knihoven či pošt Partner. 

 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

 

 



USNESENÍ Č. 3/2021 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 8. 3. 2021 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
 

1. Rozpočet 2021 

2. Obecně závaznou vyhlášku 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

3. Obecně závaznou vyhlášku 2/2021 o místním poplatku za užívání VP 

4. Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obsl. IDS JMK 

5. Žádost o dotaci v rámci POV Kraje Vysočina 2021 

6. Žádost o vyjádření ke stavbě (přípojka NN, p.č. 62 Fendrych) 

7. Žádost o vyjádření ke stavbě (zemědělská stavba, Křepelkovi) 

8. Rozcestí na „Kočičáku“ 

9. Navýšení ceny pronájmu KD na 3 000 Kč od 1. 4. 2021 

 

 Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
 

1. Kontrolu úkolů z minulého zasedání 

2. Sčítání lidu 3/2021 

3. Informace o nařízení 1/2021 města Velké Meziříčí – placené stání 

4. Nouzový stav od 1. 3. 2021 

5. Informace obvodní lékařky o očkování v kategorii 70+ 

6. Pořádání dalších akcí, diskuse 

7. Pálení čarodějnic 

8. Ořezání stromů v obci 

9. Dozor na ČOV na další období 

10. Odvoz odpadů 

11. Informace ohledně pozemků řešených na Okresním soudu 

12. Soutěž – ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA  

13. Dotace na venkovské prodejny 

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  8. 3. 2021 v 20.00 hod. 

Datum pořízení zápisu: 9. 3. 2021 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                                   Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


