
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

DNE 29. 9. 2021 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

Přítomni:  9 - Chadimová Pavla, Chromý Josef, Brychta Rudolf, Koukolová 

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

Martin, Paták Josef 

Omluveni: 0 

      Hosté:  0 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu: Brychta Rudolf, Chromý Josef 
 

Zapisovatel:  Koukolová Lenka 
 

Schválený pořad jednání zastupitelstva obce: 
 

Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání doplněný o 

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

 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Informace o schůzce zastupitelstva s chataři 18.9.2021 

3. Vyhláška č. 3/2021 o výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

4. Žádost manželů Michalových o vodovodní přípojku 

5. Výsledek jednání na SVK Žďársko o rozšíření vodovodního řadu 

6. Veřejné projednávání aktualizace územního plánu 15.9.2021 

7. Oprava cesty za školou 

8. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

9. Výměna pozemků Pavlem Holánkem u školy 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 bere tuto informaci na vědomí. 

2. Informace o schůzce zastupitelstva s chataři 18. 9. 2021 

Část chatařů jezdí ke svým chatám po poli Ambrožových. Proběhlo jednání , na 

kterém majitelé požadují, aby cesta vedla po kraji pole a ne přes celé pole. Při 

následujícím jednání byli chataři seznámeni s navýšením poplatků v obci. 

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.  

3. Vyhláška č. 3/2021 o výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

 

Dle § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších 

předpisů je možné zvýšit daň z nemovitosti v určitých lokalitách. Zastupitelé 

projednali a schválili navýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na 

čtyřnásobek pro chatovou lokalitu ev. č. 1-53 v Heřmanově. Příjmy, které budou 

navíc budou použity na každoroční opravu příjezdové cesty na chaty. 

Zastupitelstvo schválilo vyhlášku č. 3/2021 o navýšení koeficentu pro DN 

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

4. Žádost manželů Michalových o vodovodní přípojku 

Manželé Michalovi žádají o vodovodní přípojku. Bude se jednat o společnou 

přípojku i pro ostatní pozemky, které se tam nachází. Nebude se jednat o 

prodloužení vodovodního řadu, ale bude to přípojka s možností napojení více 

domů.  

 

Zastupitelé schválili žádost manželů Michalových 

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

5. Výsledek jednání na SVK Žďársko o rozšíření vodovodního řadu 

Starostka informovala zastupitele o jednání na SVK Žďársko, přičemž se 

domluvili, že prodloužení vodovodního řadu na Novou Ves a na Skřinářov se 

zařadí do investic na příští rok na SVK a obec se bude částečně podílet. Rozšíření 

vodovodu na Milešín se bude řešit komplexně v rámci územní studie a bude 

možné využít dotace.  

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.  



 

6. Veřejné projednávání aktualizace územního plánu 15. 9. 2021 

Starostka informovala zastupitele, že proběhlo veřejné projednávání aktualizace 

územního plánu, kterého se zúčastnil vedoucí úřadu územního plánování a 

pracovnice úřadu územního plánování a starostka. Aktualizace územního plánu 

nabylo právní moci po 14 dnech od veřejného projednávání a aktualizace ÚP už 

je platná. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.  

 

7. Oprava cesty za školou  

Zastupitelstvo bylo informováno o tom, že oprava cesty od školy byla 

realizována a  s opravou pomáhal Peťa Dočkal.  

 

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí. 

8. Organizace nadcházejících akcí, diskuze 

Zastupitelé se domluvili na dalších akcích v dalším měsíci. Zastupitelstvo bere 

tuto informaci na vědomí. 

9. Výměna pozemků s Pavlem Holánkem u školy a předzahrádky 

Zastupitelstvo bylo informováno o tom, že proběhne jednání s Pavlem Holánkem 

ohledně výměny pozemků u školy a předzahrádky. Zastupitelstvo bere tuto 

informaci na vědomí.  

 
Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce: 29. 9. 2021 ve 20:15 hod 

. 

Datum pořízení zápisu: 30. 9. 2021 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

 

Podpis zapisovatele zápisu: 

 

Pavla Chadimová 

Starostka Obce Heřmanov 

 

 

 



USNESENÍ Č. 8/2021 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 29. 9. 2021 

 
 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 

1. Vyhláška č. 3/2021 o výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

2. Žádost manželů Michalových o vodovodní přípojku 
 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

---- 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Informace o schůzce zastupitelstva s chataři 18.9.2021 

3. Výsledek jednání na SVK Žďársko o rozšíření vodovodního řadu 

4. Veřejné projednávání aktualizace územního plánu 15.9.2021 

5. Oprava cesty za školou 

6. Organizace nadcházejících akcí, diskuse 

7. Možnost výměny či prodeje pozemků s Pavlem Holánkem u školy 
 

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce: 29. 9. 2021 ve 20:15 hod 

. 

Datum pořízení zápisu: 30. 9. 2021 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 
 

 

Podpis zapisovatele zápisu: 

 

Pavla Chadimová 

Starostka Obce Heřmanov 


