
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA  OBCE 

HEŘMANOV 

DNE 7. 2. 2022 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

 

Přítomni:  9 -  Chadimová Pavla, Brychta Rudolf, Lundová Marcela,  

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

                  Zeman Martin, Koukolová Lenka 

 

Omluveni:  0 

       

      Hosté:  0  

  

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu: Zeman Martin, Brychta Rudolf 
 

Zapisovatel:  Lenka Koukolová 
 

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

bod č. 12 a 13 

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

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Výsledek Tříkrálové sbírky 2022 

3. Žádost na MZe ČR o dotaci na Opravu hřbitovní zdi v Heřmanově 

4. Možnosti žádostí o dotaci POV 2022 z fondu Kraje Vysočina 

5. ČOV Heřmanov – vyhodnocení roku 2021, rozbory, podklady pro ISPOP 

6. Návrhy rozpočtu 2022, vyhodnocení roku 2021 

7.  Žádost ÚP o VPP pro rok 2022 

8.  Vyjádření obce k záměrům stavby nových RD 

9.  Grant WIFI4EU 

10.  Plán akcí 2022 

11. Pořádání dalších akcí, diskuse 

12. Rozpočtové opatření č. 6 

13. Vyjádření obce ke stížnosti p. Lančové na pokácení porostu u 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. Výsledek Tříkrálové sbírky 2022  

 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem Tříkrálové sbírky 2022. 

Celkem se vykoledovalo 58 537 Kč, z toho v Heřmanově 14 440 Kč. 

 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

 

3. Žádost na MZe ČR o dotaci na Opravu hřbitovní zdi v Heřmanově 

 

Starostka informovala zastupitele o zadání žádosti na MZe o dotaci na 

Opravu hřbitovní zdi v Heřmanově. Všechny podklady byly vypracovány 

a připraveny, vzhledem k vyčerpání alokace však naše žádost nebyla 

přijata. 

 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

 

4. Možnosti žádostí o dotaci POV 2022 z fondu Kraje Vysočina 

 

Zastupitelstvo projednávalo možnosti naší žádosti o dotaci POV 2022           

z fondu Kraje Vysočina.  

 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

 

5. ČOV Heřmanov – vyhodnocení roku 2021, rozbory, podklady pro 

ISPOP 

 

Starostka informovala zastupitele o všech různých rozborech, hlášeních, 

dotaznících atd., které se každoročně začátkem roku podávají.  

 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 



 

6. Návrhy rozpočtu 2022, vyhodnocení roku 2021 

 

Zastupitelstvo projednávalo různé návrhy na nový rozpočet roku 2022. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

 

7.  Žádost ÚP o VPP pro rok 2022 

 

Starostka se informovala na Úřadu práce o možnost využít dotace na VPP 

v roce 2022. Vzhledem k tomu, že platí rozpočtové provizorium, tak stát 

zatím nefinancuje nové smlouvy.  

 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

 

 

8.  Vyjádření obce k záměrům stavby nových RD 

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyjádření k projektové dokumentaci 

pro společné oznámení záměru k akci “Novostavba RD Heřmanov, parc. č. 

637/13 a 637/14 v k. ú. Heřmanov u Křižanova”  

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

 

 

9.  Grant WIFI4EU 

 

Obec Heřmanov získala grant WiFi4EU ve výši 15 000 EURO, který 

financuje vybudování a instalaci infrastruktury bezdrátové sítě Wi-Fi. 

Jedná se o bezplatný přístup k internetu ve vnitřních a venkovních 

veřejných prostorách, jako je např.  Obecní úřad, pošta, kulturní dům, 

klubovna, škola, hasičská zbrojnice, ČOV atd. Termín dokončení a 

zprovoznění dle podmínek grantu je  9. 8. 2022. 

 

Zastupitelstvo projednalo nabídky různých dodavatelů a vybralo firmu 

AURIGA Net, s. r. o. zastoupenou jednatelem společnosti Vlastimilem 

Prachařem.  

 

Zastupitelstvo schválilo předloženou projektovou dokumentaci a smlouvu 

o dílo (instalace bezdrátové sítě Wi-Fi v rámci projektu WiFi4EU 

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

 

 

            

 



 

10.  Plán akcí 2022  

 

Zastupitelstvo diskutovalo o kulturních akcích. Vše bude vycházet z dané 

situace COVID. 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo aktuální plán akcí pro rok 2022 

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

 

 

11. Pořádání dalších akcí, diskuse 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí termíny nejbližších akcí, rozhodlo se o 

formě pořádání, organizaci a spolupráci s SDH Heřmanov. 

 

12. Rozpočtové opatření č. 6 

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 6 a vzalo tuto informaci 

na vědomí.   
 

13. Vyjádření obce ke stížnosti p. Lančové na pokácení porostu u chaty 
 

Zastupitelstvo projednalo stížnost paní Lančové na pokácení porostu u 

chaty. Sousedi Radvánovi pokáceli řadu smrků na hranici obou pozemků 

bez vědomí paní Lančové. Starostka prověřila vzniklou situaci a 

konzultovala problém s paní Němcovou na Městském úřadě Velká Bíteš, 

kde nám dle platné smlouvy řeší přestupky. Zastupitelstvo konstatovalo, že 

tuto situaci není naše obec kompetentní řešit, jedná se o občansko-právní 

spor a paní Lančová se bude muset obrátit na soud. 

Zastupitelstvo schválilo odpověď obce na stížnost paní Lančové                     

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

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva:  7. 2. 2022 v 19:45 hod. 

Datum pořízení zápisu: 10.2.2022 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                                   

 Pavla Chadimová 

                                                                                starostka obce Heřmanov 

 



USNESENÍ Č. 1/2022 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 7. 2. 2022 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

 
1. Vyjádření obce k záměrům stavby RD 

2. Grant WIFI4EU, projektovou dokumentaci 

3. Dodavatele firmu AURIGA Net, s. r. o. zastoupenou jednatelem   

společnosti Vlastimilem Prachařem, smlouvu o dílu na instalaci  

bezdrátové sítě Wi-Fi v rámci projektu WiFi4EU 

4. Plán akcí 2022 

5. Vyjádření obce ke stížnosti p. Lančové na pokácení porostu u chaty 

 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
 

1. Kontrolu úkolů z minulého zasedání 

2. Výsledek Tříkrálové sbírky 2022 

3. Žádost na MZe ČR o dotaci na Opravu hřbitovní zdi v Heřmanově 

4. Možnosti žádostí o dotaci POV 2022 z fondu Kraje Vysočina 

5. ČOV Heřmanov – vyhodnocení roku 2021, rozbory, podklady pro ISPOP 

6. Návrhy rozpočtu 2022, vyhodnocení roku 2021 

7. Žádost ÚP o VPP pro rok 2022 

8. Pořádání dalších akcí 

9. Rozpočtové opatření č. 6 

 

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  7. 2. 2022 v 19:45 hod. 
 

Datum pořízení zápisu: 10.2.2022 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 

  

Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                                   

 Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


