Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice
Č. j.:

07/2019

Ze dne

4. 9.2019

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 část pozemku p. č. 46
6. Rozpočtové opatření č. 7
7. Obnova části stavebního řadu.
8. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o
umístění stavby.
9. Schválení Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a
věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu PK na rok 2019.
10. Různé
11. Diskuse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Zahájení.
2) Schválení programu.
Program byl rozšířen o bod č. 9 a schválen. Zastupitelé schválil změnu ověřovatele
zápisu, místo nepřítomného p. Zdeňka Puše p. Lubomír Hřebec.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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.
Je odloženo.
- Čerpání dotace z projektu Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2020.
Žádost o obnovu víceúčelového hřiště podána 4. 9.2019
- Žádost o dokup pozemků ve vlastnictví obce – část p. č. 577/7, č. 578 a č. 138/3 ve
vlastnictví obce Hartmanice. Záměr dispozice s majetkem byl vyvěšen na úřední desce
od 31. 7. do 30. 8.2019. Zastupitelé projednali žádost a souhlasí s prodejem výše
uvedených částí pozemků za cenu v místě obvyklou 20 Kč. Za m2. Zaměření částí
pozemků zajistí na svoje náklady kupující.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

-

Žádost o odstranění stromu z pozemku p. č. 138/1 – jírovec u č.p. 65
Skáceno odbornou firmou 8. 8.2019.
Záměr obce odkoupit pozemek p. č. 881/2
Kupní smlouva podepsána 14. 8.2019
Záměr obce opravit silnici do Bystrého „Vejvoze“
Opravu provedla SUS Polička v měsíci srpnu t.r.
Žádost o dotaci z POV PK na rok 2020 – výměn oken v suterénu KD.
Žádost bude podána do konce září 2019.

4) Projednání žádostí občanů a jiných subjektů.
- Projednána žádost o prodej části pozemků p. č. 1215/2, druh pozemku ostatní plocha a
p. č. 31 druh pozemku trvalý travní porost. Proběhne místní šetření.
- Projednána žádost o instalaci dopravních značek na místní komunikaci u č.p. 22 –
zastupitelé projednali žádost a rozhodli o umístění zpomalovacího prahu. Je zaslán
požadavek na Policii ČR, územní pracoviště Svitavy, rozšířen o další podněty od
občanů.
Konkr. se jedná se o:
 Instalace zpomalovacího prahu na místní komunikaci u č.p. 22
 Instalace dvou zrcadel na hlavní silnici – výjezd u č.p. 100 a č.p.114
 Snížení rychlosti na hlavní silnici p.č. 12263/1
 Omezení vjezdu vozidel nad danou maximální hmotnost na místní komunikaci
„Vejvoze“
Zastupitelé pověřují starostku a místostarostu dalším jednáním.
- Projednána žádost o finanční příspěvek na rekonstrukci kuchyně – obecní byt.
Zastupitelé žádost projednali a zamítli.
Zastupitelé nesouhlasí pro 0
proti 6
zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
- Projednána žádost o přepsání vodoměru č. 7091013-95 na adrese Hartmanice č. 122
na nového majitele, projednána žádost o vyjádření k rekonstrukci č. 122.
Zastupitelé projednali a souhlasí.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
- Projednána žádost soukromé osoby o provedení těžby dřeva na vlastní náklady a
odkoupení dřeva na palivo z obecního lesa – p. č. 280.
Zastupitelé projednali a souhlasí. Cena je stanovena na 100 Kč za m3. Proběhne místní
šetření a posouzení na místě – množství a přesná lokalita.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
5) Schválení Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a
věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu PK na rok 2019.
Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí dotace SDH
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
6) Záměr obce odkoupit část pozemku p. č. 46
Byl předložen geometrický plán pro rozdělení pozemku, kdy p. č. 46 je rozdělena na
dvě části – nové č. p. 46/3 a č. p. 46/4.

Zastupitelé projednali záměr odkoupit pozemek p. č. 46/4 – ostatní plocha o výměře
62 m2, jak je zaměřen na geometrickém plánu č. 271-238/2019.
Zastupitelé souhlasí s odkoupením výše uvedeného pozemku. Cena byla stanovena
v místě obvyklá 20 Kč / m2.
Zastupitelé pověřují starostku dalším jednáním.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
7) Rozpočtové opatření č. 7
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 7
Zastupitelé souhlasí pro
proti
zdrželi se
Usnesení č. 8 bylo schváleno
8) Obnova části vodovodního řadu.
Souvisí s bodem č. 9 - místostarosta informoval o plánované výstavbě inženýrských sítí
u č.p. 112 a v té souvislosti i s plánovanou opravou vodovodního řadu. Celá akce je
plánována na rok 2020.
9) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu
o umístění stavby.
Jedná se o stavbu inženýrské sítě – zemní kabelové vedení, které bude sloužit k připojení
odběrného místa na pozemku, výkop pro nové hlavní domovní kabelové vedení nízkého
napětí, ve společném výkopu s distribučním vedením, na pozemku p. č. 1239/74 a
1239/15
Zastupitelé souhlasí pro
proti
zdrželi se
Usnesení č. 9 bylo schváleno
10) Různé
- Oprava opěrné zdi u rybníka „Bohoušák“
Opěrná zeď je ve vlastnictví Správy a údržby silni Pardubického kraje, je v jednání
oprava, SUS zadá opravu do svého investičního plánu na příští rok.
- Informace Svazku obcí AZASS - Svazek obcí AZASS dokončuje v několika svých
členských obcích výstavbu pečovatelských domků (v tuto chvíli Pomezí, Borová, Sádek
a Polička). Nyní hledáme v členských obcích Svazku obcí AZASS nejvhodnější
obyvatele těchto domků, proto si vás dovolujeme oslovit. Pečovatelské domky jsou
bytovými domy, kde se nachází v přízemí čtyři jednopokojové bezbariérové
(upravitelné) bytové jednotky s odpovídajícím zázemím pro osoby určené cílové
skupiny. Osoby, pro které jsou pečovatelské domky určeny, zde žijí za podpory
pečovatelské služby.
Cílem výstavby výše uvedených domků je zajištění bydlení osobám v nepříznivé
sociální situaci způsobené:
 věkem – senior ve věku 65 let a více (65+) nebo
 zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl.,
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 finančními a majetkovými poměry (podrobnosti specifikace naleznete v příloze č.1)
V případě zájmu o bližší informace o pečovatelských domcích kontaktujte sociální
pracovnici Anetu Skálovou (skalova.azass@tiscali.cz, tel. č. 605 459 830).

-

Dnes dokončeno venkovní osvětlení kaple
Zastupitelé berou na vědomí.

-

Nabídka CBS Nakladatelství s.r.o. Vodní 1972, Zlín – kniha SVITAVSKO Z NEBE
s fotografickou i textovou prezentací obce Hartmanice. Zastupitelé souhlasí
s objednávkou 40 ks.
Zastupitelé souhlasí pro 3 proti 1
zdrželi se 2
Usnesení č. 10 bylo schváleno

11) Diskuse
Zapsala: Dagmar Pachovská
Ověřil:
Lubomír Hřebec……………………
Jaroslav Valach…………………
Starostka:……………………………………
Místostarosta:…………………….

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

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Hartmanice dne 19. 6.2019

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.

