
 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA A OBČANŮ  OBCE       

HEŘMANOV DNE 6. 6.  2021                      

 

Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin  

Místo konání: kulturní dům Heřmanov  

Počet zastupitelů: 9  

Přítomni:  9 -  Chadimová Pavla, Koukolová Lenka Brychta Rudolf, Lundová  

Marcela, Zeman Martin, Dočkalová Věra, Dvořák Václav, Paták 

Josef, Chromý Josef, Zeman Martin  
  

Omluveni: 0  
  

      Hosté:  občané obce (dle prezenční listiny)  
  

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla  

  

Ověřovatelé zápisu: Lundová Marcela, Zeman Martin  

  

Zapisovatel:  Koukolová Lenka  

  

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

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

PROGRAM ZASEDÁNÍ:  

1. Zahájení  

2. Kanalizace – napojení občanů na ČOV, smlouvy  

3. Kolaudace – vyhodnocení zkušebního provozu 

4. Výše stočného pro rok 2021  

5. Organizace nadcházejících akcí  

6. Různé, diskuse  
    



Průběh vlastního projednávání jednotlivých bodů schváleného programu 

zasedání zastupitelstva obce:  

   

 

1. Zahájení   

 

Starostka obce přivítala přítomné občany a seznámila je s programem veřejného 

zasedání.   
 

2. Kanalizace – napojení občanů na ČOV, smlouvy  
 

Zastupitelstvo projednalo s občany počet domů napojených na nově 

vybudovanou kanalizaci a ČOV. Většina je již napojena, zbytek finišuje. 

Jednotlivé smlouvy byly sepisovány průběžně na Obecním úřadě. 

      Zastupitelstvo a občané vzali tuto informaci na vědomí. 
 

3. Kolaudace – vyhodnocení zkušebního provozu 
 

Občané byli seznámeni se závěrečnou zprávou o výstavbě Kanalizace a ČOV 

Heřmanov, zejména s ekonomickou stránkou této investice. Kanalizace je po 

ročním zkušebním provozu, ČOV je zkolaudovaná.  

      Zastupitelstvo a občané vzali tuto informaci na vědomí. 
 
 

4. Výše stočného pro rok 2021  

 

Stočné stanovené pro rok 2021 činí 35 Kč/1 m3 (tj. cena včetně DPH). Pro rok 

2021 je schválený výpočet spotřeby vody dle statistických 33 m3 na občana/rok. 

Pokud v příštích letech občan doloží skutečnou spotřebu vody dle faktury popř. 

po odečtu vodoměru, bude se dodatkem smlouvy platba upravovat. V lednu 

příštího roku se přepočítá také výše stočného dle skutečných nákladů na provoz 

Kanalizace a ČOV Heřmanov.   

Zastupitelstvo a občané vzali tuto informaci na vědomí.   

 

5. Organizace nadcházejících akcí  
 

Občané byli seznámeni s programem letošní pouti. Vzhledem k obavám s možnou 

nákazou COV-19 se všichni rozhodli, že se sobotní taneční zábava nebude z 

preventivních důvodů pořádat. Ze stejného důvodu se všichni přítomní rozhodli, 

že se nebude pořádat ani nedělní koncert Moravanky. Ostatní tradiční akce 

spojené s poutí proběhnou v nezměněné podobě.  Přítomní projednali i  další 

nadcházející akce, které se budou v nejbližší době konat.   

 Zastupitelstvo a občané vzali tuto informaci na vědomí.  
 



 
 
 

6. Různé, diskuse  
 

Občané se zastupiteli diskutovali především o neúnosné situaci s 

velkoobjemovými kontejnery na směsný komunální odpad (problematická 

lokalita chaty i družstvo). Všichni přítomní byli seznámeni se záměrem vybudovat 

na obecní ploše vedle ČOV provizorní sběrný dvůr, kde by se shromažďoval i 

v průběhu roku nebezpečný odpad či velkoobjemový odpad. Elektro je nabízené 

hasiči ke zpětnému odkupu příslušné firmě.   

Zastupitelstvo a občané vzali tuto informaci na vědomí.  
  

   

 
   

 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:  

---  
  

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:  

     ---  
   

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  
  

1. Kanalizace – napojení občanů na ČOV, smlouvy  

2. Kolaudace – vyhodnocení zkušebního provozu 

3. Výše stočného pro rok 2021  

4. Organizace nadcházejících akcí  
 

 Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  6. 7. 2020 ve 20.00 hod.  

Datum pořízení zápisu: 10. 7. 2020  

Podpisy ověřovatelů zápisu:  

Podpis zapisovatele zápisu:  

Pavla Chadimová                                                                                

starostka obce Heřmanov  

USNESENÍ Č.  5 / 2021   
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