Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice
Č. j.:

05/2019

Ze dne

19.6.2019

Přítomni

dle prezenční listiny.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících OZ
4. Projednání žádosti občanů
5. Aktuální situace zásobování vodou - vrt H4
6. Schválení závěrečného účtu Svazků obcí AZASS
7. Rozpočtové opatření č. 5
8. Vodní nádrže v obci – aktuální situace a možnosti řešení
9. Různé
10. Diskuse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Zahájení.
2) Schválení programu.
Program byl schválen.
Zastupitelé souhlasí Usnesení č. 1 bylo schváleno.

pro 6

proti 0

zdrželi se 0.

3) Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání OZ
- Návrh kupní smlouvy, kdy prodávající – obec Hartmanice prodává kupujícímu část
pozemku p.č. 65 - díl o výměře 1m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 65/2 a
dále z pozemku p.č. 1239/15 díl o výměře 144m2, který byl nově označen jako pozemek
p.č. 1239/92 – viz Geometrický plán, který je nedílnou součástí této smlouvy. Cena byla
individuálně posouzena a stanovena ve výši v místě obvyklém na 20 Kč za m2.
Zastupitelé pověřují starostku podpisem smlouvy - podepsáno 18. 6.2019.
- 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.
4) Projednání žádostí občanů a jiných subjektů.
Nebyly podány žádné žádosti.

5) Aktuální situace zásobování vodou - vrt H4
Do konce června t.r. bude podána žádost o dotaci z rozpočtových prostředků PK –
dotační program Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství na zhotovení
projektové dokumentace. Aktuálně běží lhůta pro výběrové řízení na dodavatele.
Pro vlastní realizaci stavby v příštím roce je předjednána možnost požádání o dotaci z
rozpočtu PK na realizaci stavby k zásobování pitnou vodou. U obou dotací je spoluúčast
financování 30 % pro obec. Plánované náklady na výstavbu jsou cca 4.7 mil. Korun.
Zastupitelé berou na vědomí.
6) Schválení závěrečného účtu Svazků obcí AZASS
Zastupitelé byli seznámení se zápisem schůze Svazku obcí AZASS ze dne 5. 6.2019 –
k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.
Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem Svazku obcí AZASS za rok 2018.
Závěrečný účet, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, naleznete na
adrese www.azass.cz – ROZPOČET.
http://azass.cz/?stranka=rozpočet.
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na adrese:
Svazek obcí AZASS, Eimova 294, 572 01 Polička, objekt E, 2. NP
Kontakt: Mgr. Vít Češka, tel. 731 043 601, azass@tiscali.cz
Zastupitelstvo obce Hartmanice bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku
obcí AZASS za rok 2018.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
7) Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
8) Vodní nádrže v obci – aktuální situace a možnosti řešení.
Proběhla diskuse k aktuální situaci. Zájmem je získat finanční prostředky a provést
opravu rybníků v obci. Rybník u Rounových (Laštůvků) je v majetku obce – vzhledem
k tomu, že k této nádrži není žádná známá stavební dokumentace, jednáme o zhotovení
pasportu stavby – zjištění a legalizace aktuálního stavu. Následně bude možné žádat o
dotace na opravu.
21. 6.2019 proběhne na obecním úřadě jednání za účasti zástupců LESY ČR - správce
toků Ing. Maršál, odboru životního prostředí Polička Ing. Klein a zástupce Lesů ČR jako
majitel vodních toků v obci. Hlavním tématem bude jednání o možnostech vyčištění a
opravy (nebo vybudování nového) koryta potoka a v té souvislosti řešení oprav rybníků
u pod Valachovými a „Bohoušáku.“
Zastupitelé berou na vědomí a pověřují starostku a místostarostu dalším jednáním.
9) Různé
- Zastupitelé byli seznámení se zápisem schůze valného shromáždění Mikroregionu
Poličsko dne 12. 6.2019 – k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních
hodinách.

Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a
závěrečný účet za rok 2018 svazku obcí Mikroregion Poličsko. Dále byli seznámeni
s Zprávou o činnosti za rok 2018.
Všechny dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě
v úřední hodiny.
Zastupitelé berou na vědomí
-

Informace o zřízení odchytové služby zvířat, včetně sběru kadáverů (uhynulých..) zvířat
v zájmovém chovu.
Tato služba je nově zřízena v Poličce, provozuje Oldřich Zapletal, Sídliště Hegerova
937, 572 01 Polička, mobil 731 441 416
Bližší informace jsou k dispozici na obecním úřadě.

-

Zastupitelé byli seznámeni s Průběžnou monitorovací zprávou k projeku „Kanalizace a
ČOV Hartmanice“ ze dne 1. 3.2019.

-

MAS Poličsko – plánované požadavky na rok 2020 – jako priorita je podán požadavek
na finanční příspěvek do projektu kulturní a spolková zařízení – rekonstrukce sociálního
zařízení kulturního domu a hospůdky.

10) Diskuse
Zapsala: Dagmar Pachovská
Ověřil:

Zdeněk Puš……………………
Jaroslav Valach…………………

Starostka:……………………………………

Místostarosta:…………………….

Obecní úřad Hartmanice
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Hartmanice dne 19. 6.2019
Zastupitelstvo obce Hartmanice bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
AZASS za rok 2018.

PhDr. Jaroslava Filipová
Starostka obce

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Hartmanice dne 22. 5.2019

Zastupitelstvo obce Hartmanice na svém zasedání dne 22. 5.2019 schválilo usnesením č. 3
prodej níže uvedených pozemku p. prof. Miloslavu Šlesingerovi a Ing. Ivaně Šlesingerové, oba
bytem Šmejkalova 1795/4, Brno
-

část pozemku p.č. 65 - díl o výměře 1m2, který byl nově označen jako pozemek p.č.
65/2
z pozemku p.č. 1239/15 díl o výměře 144m2, který byl nově označen jako pozemek
p.č. 1239/92 – viz Geometrický plán, který je nedílnou součástí kupní smlouvy

Záměr dispozice s majetkem byl vyvěšen na úřední desce od 15. 7.2017 do 16. 8.2017 (část
parcely č. 1239/15) a od 17. 4.2019 do 9. 5.2019 (část parcely č.65)
Cena byla individuálně posouzena a stanovena ve výši v místě obvyklém na 20 Kč za m2.
Zastupitelé pověřují starostku podpisem smlouvy.

Jaroslava Filipová, starostka obce

Zastupitelstvo obce Hartmanice bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku
obcí AZASS za rok. 2018.

