
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

DNE 3. 5. 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: Zeman Martin, Dočkalová Věra 
 

Zapisovatel:  Koukolová Lenka 
 

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

body 12, 13 a 14 (v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI 

návrhu). 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Rozpočtové opatření č. 1 

3. Výsledek přezkoumání účetnictví roku 2020 

4. Závěrečný účet obce roku 2020 

5. Účetní závěrka obce roku 2020 

6. Žádost o poskytnutí dotace Fondu Vysočiny – Venkovské prodejny 

7. Žádost o poskytnutí dotace Fondu Vysočiny - POV 2020 

8. Vyúčtování dotace MMR na dětské hřiště 

9. Kanalizace a ČOV, výběr dodavatelena poskytování služeb od 1.5.2021 

10. Dodatečné povolení stavby Šerý 

11. Pořádání dalších akcí, diskuze 

12. Hydrant pod komínem 

13. Pálení klestí na chatách, kontejner na chatách 

14. Žádost o schválení záměru Kměťovi – chaty 



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. 1 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1. 

3. Výsledek přezkoumání účetnictví roku 2020 

 

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem přezkoumání účetnictví obce roku 2020 

(audit). Zastupitelé projednali zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za  

rok 2020 a schválili bez výhrad  

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

4. Závěrečný účet obce roku 2020 

Zastupitelé projednali a schválili závěrečný účet obce roku 2020 bez výhrad  

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

5. Účetní závěrka obce roku 2020 

Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku obce roku 2020  

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

6. Žádost o poskytnutí dotace Fondu Vysočiny – Venkovské prodejny  

Starostka informovala zastupitele o tom, že bylo zažádáno o poskytnutí dotace 

Fondu Vysočiny – Venkovské prodejny.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

7. Žádost o poskytnutí dotace Fondu Vysočiny - POV 2020 

Starostka informovala zastupitele o tom, že bylo zažádáno o poskytnutí dotace 

Fondu Vysočiny – POV 2020, která bude využita na zateplení školy. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

8. Vyúčtování dotace MMR na dětské hřiště 

Z účtu Ministerstva pro místní rozvoj byly poukázány peníze na dětské hřiště a 

bude tedy odesláno společnosti Monotrend Tišnov, která realizovala zakázku. 

Vyúčtování dotace bude provedeno do 30. 9. 2021.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  



9. Kanalizace a ČOV, výběr dodavatele na poskytování služeb od 1. 5. 

2021 

Zastupitelé prostudovali předložené nabídky různých firem na poskytování 

kompletních služeb spojených s provozováním kanalizace a ČOV od 1. 5. 2021. 

Jako nejvýhodnější se ukázala předložená nabídka společnosti ENVIRO – 

EKOANALYTIKA, s. r. o. Velké Meziříčí.  

Zastupitelstvo projednalo a vybralo nejvýhodnějšího dodavatele  

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

10. Dodatečné povolení stavby Šerý 

Starostka informovala zastupitelstvo, že proběhne společné jednání ohledně 

dodatečného povolení stavby chaty p. Šerého.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.   

11. Pořádání dalších akcí, diskuze 

Zastupitelé se domluvili na dalších akcích v dalším měsíci.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

12. Hydrant pod komínem 

Zastupitelstvo bylo informováno Vodárenskou a. s. ohledně hydrantu pod 

komínem. Hydrant se přesouvat nebude a zůstane na stejném místě, ale zapuštěný 

v zemi. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

13. Pálení klestí na chatách, kontejner na chatách 

Hasiči spálili klestí na chatách. Při kontrole kontejneru na směsný komunální 

odpad zjistili, že bude třeba opět vyvézt a že se v něm nachází opět spoustu věcí, 

které tam nepatří. Vzhledem k přetrvávajícím problémům  bude pravděpodobně 

třeba uskutečnit veřejnou schůzi pro chataře a opět jim vysvětlit, co do kontejneru 

patří a co ne.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

14.  Žádost o schválení záměru Kmeťovi - chaty 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o schválení záměru manželů 

Kmeťových na přístavbu chaty a zázemí na svém pozemku v chatové lokalitě 

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

 



USNESENÍ Č. 4/2021/1 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 3. 5. 2021 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
 

1. Výsledek přezkoumání účetnictví roku 2020 

2. Závěrečný účet obce roku 2020 

3. Firmu Enviro – Ekoanalytika s. r. o. jako poskytovatele kompletních 

služeb spojených s provozováním kanalizace a ČOV od 1. 5. 2021 

4. Žádost o schválení záměru dle žádosti manželů Kmeťových na chatách 
 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 

1.     Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Rozpočtové opatření č. 1 

3. Žádost o poskytnutí dotace Fondu Vysočiny – Venkovské prodejny 

4. Žádost o poskytnutí dotace Fondu Vysočiny - POV 2020 

5. Postup při vyúčtování dotace MMR na dětské hřiště 

6. Dodatečné povolení stavby Šerý, oznámení jednání 

7. Pořádání dalších akcí, diskuze 

8. Hydrant pod komínem 

9. Pálení klestí na chatách, kontejner na chatách 
 

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstvaobce: 3.5. 2021 v 20.00 hod. 
 

Datum pořízení zápisu: 4. 5. 2021 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

 

Podpis zapisovatele zápisu: 

 

Pavla Chadimová 

Starostka Obce Heřmanov 



 

 

 

 

USNESENÍ Č. 4/2021/2 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 3. 5. 2021 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
 

1. Účetní závěrku obce roku 2020 
 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

---- 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstvaobce: 3. 5. 2021 v 20.00 hod. 
 

Datum pořízení zápisu: 4. 5. 2021 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

 

Podpis zapisovatele zápisu: 

 

 

Pavla Chadimová 

Starostka Obce Heřmanov 

 


