Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice
Č. j.:

06/2019

Ze dne

24. 7.2019

Přítomni

dle prezenční listiny.

Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu.
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících OZ.
4. Projednání žádosti občanů.
5. Záměr obce odkoupit pozemek p. č. 881/2
6. Vodní nádrže v obci, potok– aktuální situace a možnosti řešení.
7. Informace o průběžném čerpání rozpočtu obce.
8. Plánované investiční akce.
9. Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
10. Rozpočtové opatření č. 6
11. Různé
12. Diskuse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Zahájení.
2) Schválení programu.
Program byl schválen.
Zastupitelé souhlasí Usnesení č. 1 bylo schváleno.

pro 5

proti 0

zdrželi se 0.

3) Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání OZ
- Záměr odkoupit pozemek p. č. 1156/1 – způsob využití – ostatní komunikace, druh
pozemku ostatní plocha o výměře 1030 m2, jak je zapsán na LV č. 29 vedeném
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, KP Svitavy pro katastrální území
Hartmanice, obec Hartmanice.
Zastupitelé pověřují starostku dalším jednáním a podpisem kupní smlouvy – je
v jednání.
- Vodní nádrže v obci – aktuální situace a možnosti řešení.
Zastupitelé berou na vědomí a pověřují starostku a místostarostu dalším jednáním
– viz bod č. 6
4) Projednání žádostí občanů a jiných subjektů.
- Projednána žádost o odkup pozemku ve vlastnictví obce – p. č. 577/7, p. č. 578 a části
parcely č. 138/3 – je vyvěšen záměr dispozice s majetkem
- Projednána žádost o odstranění stromu z pozemku p. č. 138/1 – jedná se o vzrostlý
kaštan u č.p. 65. 17. 7.2019 proběhlo místní šetření a posouzení stavu stromu odbornou
firmou. Závěr – strom je v havarijním stavu a musí být odstraněn. 18. 7.2019 podána
žádost na ČEZ Distribuce o vypnutí elektrického zařízení v době kácení stromu –

plánovaný termín 7. 8. od 8 do 14 hod. Bude upřesněno, občané budou včas
informováni.
5) Záměr obce odkoupit pozemek p. č. 881/2
Zastupitelé projednali záměr odkoupit pozemek p. č. 881/2 – způsob využití – jiná
plocha druh pozemku – ostatní plocha o výměře 1 470 m2, jak je zapsán na LV č. 75
vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, KP Svitavy pro katastrální území
Hartmanice – viz příloha.
Zastupitelé souhlasí s odkoupením výše uvedeného pozemku. Cena byla individuálně
stanovena dohodou obou stran na částku 60 000,- Kč.
Zastupitelé pověřují starostku dalším jednám a podpisem smlouvy.
Zastupitelé souhlasí pro 5
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
6) Vodní nádrže v obci, potok – aktuální situace a možnosti řešení.
21. 6.2019 proběhlo jednání za účasti zástupců LESY ČR - správce toků Ing. Maršál a
Ing. Hopjan a odboru životního prostředí Polička Ing. Klein. Hlavním tématem bylo
jednání o možnostech vyčištění a opravy (nebo vybudování nového) koryta potoka a v
té souvislosti řešení oprav rybníků u pod Valachovými a „Bohoušáku.“ Za účasti všech
přítomných proběhlo místní šetření. Na základě tohoto jednání byla 27. 6.2019 zaslána
oficiální žádost na adresu LESY ČR o zahájení prací vedoucích k celkové rekonstrukci
stavby regulace potoka.
Dne 23. 7.2019 jsme obdrželi odpověď se závěrem:
1. Údržba potoka – na základě zjištěných informací z místního šetření a následné
dohodě se majitel LESY ČR rozhodl, že zařadí do plánu celkovou opravu provedené
podélné úpravy koryta VT v obci Hartmanice. V současné době je vypracován
investiční záměr stavebních prací, který byl předložen ke schválení na ředitelství
LČR.
2. Vyčištění potoka – kosení rostlinné vegetace a její případné negativní estetická
funkce je majitel LESY ČR povinen „pečovat o koryta vodních toků, udržovat
břehové porosty na pozemcích koryt vodní toků nebo na pozemcích s nimi
sousedících v šířce podle § 49 odst. 5 zákona o vodách tak, aby se nestaly překážkou
znemožňující plynulý odtok vody při povodni, s přihlédnutím k tomu, aby jejich
druhová skladba co nejvíce odpovídala přírodním podmínkám daného místa.“ Dále
je nutno dodat, břehovým porostem se rozumí porost dřevinný, nikoliv bylinný.
Na základě těchto ustanovení tedy máme za to, že správce toků není povinen
odstraňovat bylinnou vegetaci, která není bezpochyby překážkou znemožňující
plynulý odtok vody při povodni.
Z hlediska narušení vzhledu obce je na zvážení, zda přirozená mokřadní vegetace
v korytě toku na někoho působí rušivě či nikoli a zda vysečené koryto je schopno
plnohodnotně plnit zejména funkce ekologické.
Na základě výše uvedených faktů máme za to, že funkce toku, jako významného
krajinného prvku (se všemi jeho pozitivy i negativy) je nadřazena funkci estetické
(pokud přepokládáme, že na někoho může přirozené společenstvo koryta VT
působit neesteticky).
Úplné znění dopisu je k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny.

Dále zastupitelé rozhodli, že bude vypuštěn a na náklady obce vyčištěn rybník „Lajzák“.
Zastupitelé berou na vědomí a pověřují starostku a místostarostu dalším jednáním.
7) Informace o průběžném čerpání rozpočtu obce.
K 30. 6. 2019 činily celkové příjmy obce 2 891 833,21 Kč, což je 53,6 % plánovaných
příjmů dle rozpočtu obce na rok 2019. Celkové výdaje k 30. 6. 2019 činily
1 975 942,35 Kč, což odpovídá 40,4 % plánovaných výdajů na rok 2019.
Zastupitelé berou na vědomí
8) Plánované investiční akce.
Úprava prostranství v okolí obchodu, vybudování prostoru pro umístění kontejnerů nabídka Ing. arch. Ondřeje Bartuška – zastupitelé projednali nabídku a souhlasí
s vypracováním projektu.
Zastupitelé souhlasí pro 5
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Čerpání dotace z projektu Malý LEDER pro Poličsko pro rok 2020 – nositelem
projektu je MAS Poličsko.
Zastupitelé byli informováni o možnostech, projednali přednesené alternativy a
rozhodli podat žádost o obnovu vfíceúčelového hřiště. Termín podání žádosti do
31.8.2019.
Zastupitelé souhlasí pro 5
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Čerpání dotace z Programu obnovy venkova PK pro rok 2020. Zastupitelé byli
informováni o možnostech, projednali přednesené alternativy a rozhodly využít dotační
titul č. 1 – rekonstrukce obecního majetku – výměna oken v suterénu kulturního domu.
Termín podání žádosti do 30.9.2019.
Zastupitelé souhlasí pro 5
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
9) Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí dotace s Mikroregionem
Poličsko na nákup komunální techniky – zametač. Doplatek činí 64 408 Kč.
Zastupitelé souhlasí pro 5
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
10) Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelé souhlasí pro 5
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
11) Různé
10) Diskuse
Zapsala: Dagmar Pachovská
Ověřil:
Zdeněk Puš……………………
Jaroslav Valach…………………
Starostka:……………………………………

Místostarosta:…………………….

