
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA  OBCE  HEŘMANOV 

DNE 6. 12. 2021 

 
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9 

Přítomni:  7 -  Chadimová Pavla, Brychta Rudolf, Lundová Marcela,  

Dočkalová Věra, Dvořák Václav, Paták Josef, Chromý Josef 

Omluveni: 2 – Zeman Martin, Koukolová Lenka 

      Hosté:  0  

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla 
 

Ověřovatelé zápisu: Dvořák Václav, Paták Josef 
 

Zapisovatel:  Marcela Lundová 
 

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

oproti pozvánce o body č. 13, 14, 15 a 16 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Rozpočtové provizorium pro rok 2022 

3. Rozpočtové opatření č. 4, 5 

4. Vyhláška obce 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství  

5. Vyhláška obce 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

6. Vyhodnocení ročního provozování kanalizace a ČOV, návrh na výši 

stočného pro rok 2022 

7. Oznámení Okresního soudu o řízení k pozemku parc. č. 635/2 

8. Závěrečná zpráva – vyhodnocení dotace FV Služby 2021 

9. Závěrečná zpráva – vyhodnocení dotace POV 2021 

10. Návrh na žádost o dotaci POV 2022 – cenová nabídka na zhotovení 

oplocení parcely vedle ČOV 

11. Pokyn k provedení inventury za rok 2021 

12. Organizace akcí s ohledem na vyhlášený nouzový stav, diskuse 

13. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické 

mapy Kraje Vysočina 

14. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2022 

15. Kalendář akcí 2022 

16. Tříkrálová sbírka 2022 



 

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 provizorium pro rok 2022 

Zastupitelé projednali a schválili podmínky hospodaření obce podle 

rozpočtového provizoria. Přijali usnesení, že do doby schválení rozpočtu 

pro rok 2022 bude objem výdajů na stejné výši předchozího roku a nebudou 

se zahajovat žádné investiční akce. 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2022  

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

 

3. Rozpočtové opatření č. 4 a 5 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4 a 5. 

 

4. Vyhláška obce 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství  
 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyhlášku obce 4/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství  

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 

5. Vyhláška obce 5/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

 

Zastupitelstvo projednalo vyhlášku obce 5/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství. Cena za trvale přihlášeného 

občana či rekreační objekt se stanovuje na 600 Kč ročně. Obec i nadále 

musí hradit cca polovinu nákladů za likvidaci odpadu. 

Zastupitelstvo schválilo vyhlášku obce 5/2021   

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 



6. Vyhodnocení ročního provozování kanalizace a ČOV, návrh na výši 

stočného pro rok 2022 

 

          Zastupitelstvo projednalo a vyhodnotilo roční provozování kanalizace a 

ČOV. Dle kalkulace vykázaných nákladů stanovilo výši stočného pro rok 

2022 ve výši 40 Kč/m3. Průměrná statistická spotřeba je 33 m3, pokud 

občan prokáže fakturou odběr vody v jiné výši, bude se poplatek za stočné 

stanovovat individuálně. 

 

Zastupitelstvo schválilo výši stočného pro rok 2022 ve výši 40 Kč/m3  

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

7. Oznámení Okresního soudu o řízení k pozemku parc. č. 635/2 

 

Starostka  informovala zastupitele, že Okresní soud zastavil řízení ohledně 

pozemku parc.  č. 635/2, o který má obec zájem.  

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

8. Závěrečná zpráva – vyhodnocení dotace FV Služby 2021 

 

Starostka informovala zastupitele, že vypracovala závěrečné vyhodnocení 

dotace Fondu Vysočiny Služby 2021. Obec obdržela dotaci 50 000 Kč.  

Zastupitelstvo schválilo závěrečnou zprávu dotace FV Služby 2021  

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

9. Závěrečná zpráva – vyhodnocení dotace POV 2021 

 

Starostka informovala zastupitele, že vypracovala závěrečné vyhodnocení 

dotace Fondu Vysočiny Obnova venkova. Obec obdržela dotaci ve výši 

100 000 Kč, která byla použita na spolufinancování opravy fasády školy. 

Zastupitelstvo schválilo závěrečnou zprávu dotace POV 2021  

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

10.  Návrh na žádost o dotaci POV 2022 – cenová nabídka na zhotovení 

oplocení parcely vedle ČOV 

 

Zastupitelstvo projednalo a neschválilo cenovou nabídku na zhotovení 

oplocení parcely vedle ČOV od firmy Stylstav.  Bylo rozhodnuto, že se 

poptají další firmy, které buď dodají materiál nebo práci. 

Zastupitelstvo neschválilo cenovou nabídku na oplocení  

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 



 

11.  Pokyn k provedení inventury za rok 2021 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí pokyn starostky k provedení inventury za 

rok 2021. 

 

12.  Organizace akcí s ohledem na vyhlášený nouzový stav, diskuse 

 

Zastupitelstvo projednalo organizaci nadcházejících akcí s ohledem na 

aktuální epidemiologickou situaci. Koncert KŠ ani akce Živý Betlém se 

konat nebudou. Tradiční vánoční koncert Lucie Laubové se uskuteční 26. 

12. 2021 v Kostele sv. Mikuláše od 16:00 hodin. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  

 

13.  Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Kraje Vysočina 

 
 

Zastupitelstvo schválilo  Smlouvu o spolupráci  při tvorbě,  aktualizaci  a 

správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina 

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 

14.  Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2022 

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo termíny zasedání na první pondělí 

každého měsíce v 18:00 hodin 

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu). 

 

 

15.  Kalendář akcí 

Zastupitelstvo diskutovalo o kulturních akcích. Vše bude vycházet 

z dané situace COVID.  

Zastupitelstvo projednalo a schválilo kalendář akcí v roce 2022 

(v počtu 7 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu) 

      

16.  Tříkrálová sbírka 2022 

Charita informovala o pořádání sbírky. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  



 

USNESENÍ Č. 10/2021 

 

PŘIJATÉ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

ZE DNE 6. 12. 2021 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 
1. Rozpočtové provizorium pro rok 2022 

2. Vyhlášku obce 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství  

3. Vyhlášku obce 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

4. Vyhodnocení ročního provozování kanalizace a ČOV, návrh na výši 

stočného pro rok 2022 

5. Závěrečnou zprávu k dotaci FV Služby 2021 
6. Závěrečnou zprávu k dotaci POV 2021 Kraje Vysočina 
7. Termíny jednání zastupitelstva obce v roce 2022 

8. Kalendář akcí 2022 

9. Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické 

mapy Kraje Vysočina 

 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo: 

1. Návrh na žádost o dotaci POV 2022 – cenovou nabídku na zhotovení 

oplocení parcely vedle ČOV firmy Stylstav 

 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 

1. Kontrolu úkolů z minulého zasedání 

2. Rozpočtové opatření č. 4 a 5  

3. Pořádání dalších akcí, diskuse 

4. Pokyn k provedení inventury za rok 2021 

5. Tříkrálovou sbírku 2022 

 
 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  6. 12. 2022, 20:30 hod. 

Datum pořízení zápisu: 10. 12. 2021 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 

 Podpis zapisovatele zápisu: 

                                                                                   

 Pavla Chadimová 

                                                                             starostka obce Heřmanov 


