
 

 

 Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice 

Č. j.: 02/18  

Ze dne 12. 12. 2018  

Přítomni dle prezenční listiny.  

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Schválení rozpočtu obce pro rok 2019 

4. Zvýšení ceny vodného, stočného pro rok 2019 

5. Životní jubilea občanů pro rok 2019 

6. Rozpočet MŠ pro rok 2019 

7. Plánované společenské akce 

8. Projednání žádosti občanů 

9. Rozpočtové opatření č. 6 

10. Finanční dar MŠ 

11. Diskuse 

12. Různé 

 

1) Zahájení. 

2) Schválení programu 

Program byl schválen a doplněn o bod č. 4., 9. a 10. 

Zastupitelé souhlasí - pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

3) Schválení rozpočtu obce pro rok 2019 

Projednána připomínka p. Bartůška k rozpočtu, zaevidována. Příloha č. 1 

 Zastupitelé souhlasí - pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

4) Zvýšení ceny vodného, stočného pro rok 2019 

Cena vodného a stočného je pro rok 2019 stanovena takto: 

stočné   38,52 Kč vč. DPH 

vodné  28,17 Kč vč. DPH 

celkem  66,69 Kč 

Ke zvýšení ceny dochází na základě prostudovaných podkladů a údajů z provedené 

finanční analýzy, která byla zpracována při podání žádosti o dotaci na realizaci 

kanalizace a ČOV. Podrobnější informace budou předány občanům na veřejné schůzi, 

která je plánována na únor 2019. 

Zastupitelé souhlasí - pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

 



 

5) Životní jubilea občanů pro rok 2019 

Předání seznamu jubilantů v roce 2019. Obecní zastupitelstvo obce rozhodlo 

poskytnout občanům obce Hartmanice u příležitosti životního jubilea dárkový balíček 

v hodnotě 500,-Kč. Při výročí – 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 a nad 90 let věku po jednom 

roce. Dárkové balíčky budou předány v den výročí jubilea. 

Zastupitelé souhlasí - pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

6) Rozpočet MŠ pro rok 2019.  

Zastupitelé vzali na vědomí návrh rozpočtu MŠ Hartmanice pro rok 2019. 

Zastupitelé pověřují starostku jednáním s ředitelkou MŠ o formě a obsahu rozpočtu.  

Zastupitelé schvalují výši finanční odměny pro ředitelku MŠ ze státního rozpočtu. 

Zastupitelé souhlasí - pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

7) Plánované společenské akce 

Zastupitelé berou na vědomí  

 Adventní koncert dne 16. 12. 2018 – žáci ZUŠ Bystré 

 Štěpánská zábava dne 25. 12.2018 

 Dětské zábavné odpoledne 2. 2.2019 

 Obecní ples dne 2. 3. 2019 

 

8) Projednání žádostí občanů  

Zastupitelé berou na vědomí žádosti: 

 Žádost o nástavbu rodinného domu čp. 99  

 Žádost ekonomické rady farnosti Bystré o zhotovení veřejného osvětlení na 

kapli. Zastupitelé pověřují p. L. Hřebce a P. Filipa řešení požadavku. 

 Žádost o odkoupení pozemků parcel č. 1239/81 o výměře 12m , 1240/13 o 

výměře 31m v katastrálním území obce Hartmanice a odkoupení části 

pozemku č. 1240/5, 1239/12, 1239/10. 

 

9) Rozpočtové opatření č. 6 

Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 6 

Zastupitelé souhlasí - pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

10)   Finanční dar pro mateřskou školu. 

Zastupitelé projednali a schválili poskytnutí finančního daru Mateřské škole 

Hartmanice ve výši 5 000,- Kč na výrobu propagačního kalendáře pro rok 2019.  

Zastupitelé souhlasí - pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

11) Diskuse 

 Situace v obecních lesích 

 Realizace vrtu H4, H5 – probíhají dlouhodobé zkoušky množství vody 

 



 

 

12) Různé 
 Tříkrálová sbírka proběhne v obci 5. 1. 2019, organizaci zajistí J. Valach 

Zapsala: Dagmar Pachovská 

Ověřil: Zdeněk Puš………………………………… Lubomír Hřebec………………… 

Starostka:……………………………………Místostarosta:……………………. 

 


