ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
HE
HEŘMANOV
ZE DNE 26. 10. 2015
Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin
Místo konání:: kancelář obecního úřadu
ú
Počet zastupitelů: 9
Přítomni: 8 -Chadimová
Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová Vlasta, Dvořák
Dvo
Václav, Požár Oldřich, Dočkalová Věra,
ra, Brychta Petr, Paták Josef
Omluveni: 1- Chromý Josef
Hosté: Manželé Marie a Karel Machálkovi
Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla
Ověřovatelé zápisu:: Požár Oldřich,
Old
Brychta Petr
Zapisovatel: Bajerová Vlasta

Schválený pořad
ad jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele
ov ovatele zápisu a program jednání
(v počtu
tu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu)
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
2. Kupní smlouva na prodej části parcely č. 1216
3. Žádost o vyjádření
ření
ení ke stavebním úpravám (Machálkovi)
4. Návrhy projektanta p. Martina Nováka na rozhlednu, výběr
výb lokality
5. Žádost KSÚS o povolení kácení stromů
strom
6. Vyúčtování
tování dotace Čistá Vysočina (Enviro)
7. Asfaltování
vání firmy Colas
8. Upozornění
ní vlastníkům
vlastník
lesa na nebezpečí kůrovce
9. Veřejné
ejné projednávání nového územního plánu 26. 11. 2015
10. Nákup drobného majetku
11. Organizace nadcházejících akcí, diskuse

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.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
2. Kupní smlouva na prodej části parcely č. 1216
Starostka seznámila zastupitele s podmínkami kupní smlouvy na prodej
části parcely č. 1216 a). Jedná se o plochu 70 m2, která bude prodána za
35 Kč/m tj. v celkové výši 2 450 Kč manželům Machálkovým, bytem
Fanderlíkova 9, 616 00 Brno. Souhlas s dělením parcely byl vydán
Městským úřadem Velká Bíteš 22. 10. 2015. Zastupitelstvo projednalo a
schválilo prodej parcely manželům Marii a Karlovi Machálkovým
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
3. Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám (Machálkovi)
Zastupitelé na svém zasedání projednali a schválili žádost manželů
Machálkových na ohlášení stavebních úprav svého rodinného domu na
stavební parcele č. 36 v k. ú. Heřmanov
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
4. Návrhy na rozhlednu, výběr lokality
Zastupitelé projednali jednotlivé možnosti jak investovat dotaci, kterou
obec obdržela za umístění v soutěži Vesnice roku. Jedná se dotaci do výše
600 tis. Kč. Jednou z možností je výstavba rozhledny v Heřmanově.
Zastupitelé se seznámili se třemi návrhy variant provedení rozhledny.
Autorem návrhů rozhledny je pan ing. Martin Novák, Proseč u Skutče,
který by v případě odsouhlasení stavby rozhledny vyhotovil i projektovou
dokumentaci. Zastupitelé projednali možnosti výběru lokality vhodné na
výstavbu rozhledny.
Zastupitelé schválili studii tří variant provedení rozhledny
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
5. Žádost KSÚS o povolení kácení stromů
Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina žádá obec o povolení kácení
stromů. Jedná se o dva kusy jasanů u silnice vedoucí do Křižanova.
Zastupitelé na svém zasedání projednali a schválili žádost o kácení stromů
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).

6. Vyúčtování dotace Čistá Vysočina (Enviro)
Zastupitelé projednali a schválili vyúčtování dotace Čistá Vysočina
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
7. Asfaltování firmy Colas
Zastupitelé projednali a schválili vyúčtování firmy Colas za provedené
asfaltování v rámci dotace programu Obnova venkova 2015
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
8. Upozornění vlastníkům lesa na nebezpečí kůrovce
Zastupitelé byli seznámeni se zaslaným upozorněním od MěÚ Velké
Meziříčí. Zpráva upozorňuje vlastníky lesa na nebezpečí kůrovce. Dále
informuje také o povinnosti v případě nákazy kůrovcem odstranit
napadené stromy. Toto upozornění se týká také lesa ve vlastnictví obce.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
9. Veřejné projednávání nového územního plánu 26. 11. 2015
Dne 26. 11 2015 od 16 hodin v kulturním domě proběhne veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Jedná se především o veřejného projednávání nového
územního plánu obce. Občané budou mít možnost vznést připomínky k
návrhu. Na tomto zasedání se také bude projednávat možnost stavby
rozhledny, popřípadě jiné možnosti využití dotace a nabídka České pošty
na zřízení služby Partner.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
10. Nákup drobného majetku
Zastupitelé na svém zasedání schválili nákup nového drobného majetku
pro potřeby obce. Budou nakoupeny dva nůžkové stany a čtyři posypové
nádoby pro zimní údržbu v obci.
Zastupitelé projednali a schválili nákup drobného majetku
(v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI návrhu).
11. Organizace nadcházejících akcí
V nadcházejícím období se budou konat následující akce: 27. 10. tvořivý
podvečer v KŠ Heřmánek, 28. 10. lampionový průvod, 22. 11. vánoční
tvoření, 28. 11. VČS SDH Heřmanov, 29. 11. rozsvěcování vánočního
stromu a vánoční výstava, 4. 12. obchůzka čertů a Mikuláše, 5. 12. Mikulášská zábava, 27. 12. vánoční koncert v kostele, 28. 12. tenisový turnaj.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.

USNESENÍ Č. 10 / 2015
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELS
OBCE
HE
HEŘMANOV
ZE DNE 26. 10. 2015
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
1. Kupní smlouvu na prodej části parcely č. 1216 a)

2. Žádost o vyjádření
ření
ení ke stavebním úpravám (Machálkovi)
3. Návrhy projektanta p. Martina Nováka na rozhlednu
4. Žádost KSÚS o povolení kácení stromů
strom
5. Vyúčtování
tování dotace Čistá Vysočina 2015
6. Vyúčtování firmy COLAS za provedené asfaltování
7. Nákup drobného majetku

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
v
1. Splnění úkolů z minulého zasedání
2. Upozornění
ní vlastník
vlastníkům lesa na nebezpečí kůrovce
3. Veřejné
ejné projednávání nového územního plánu 26. 11. 2015
4. Organizace nadcházejících akcí
Datum a čas ukončení
čení zasedání zastupitelstva obce:
obce: 26. 10. 2015 v 19 hod .

Datum pořízení
ízení zápisu: 4. 11. 2015
Podpisy ověřovatelů
ů zápisu:
Podpis zapisovatele zápisu:
Pavla Chadimová
starostka obce Heřmanov
Heř

