OBECNÍ ÚŘAD HARTMANICE
Pardubický kraj

Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice
Č. j.:

06/2020

Ze dne

12. 8.2020

Přítomni

dle prezenční listiny.

Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu.
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících OZ.
4. Projednání žádosti občanů a jiných subjektů
5. Vrt HA4
6. Mateřská škola
7. Různé
8. Diskuse
1. Zahájení.
2. Schválení programu.
Zastupitelé program schválili a odsouhlasili změnu ověřovatele zápis – p. Valach a p. Filip.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání OZ
 Předložena a projednána ústní žádost o rozšíření veřejného osvětlení v obci k rodinnému domu
č. p. 103 – je v řešení.
 Předložena a projednána žádost o odprodej části pozemku p. č. 1239/93 a části pozemku 65/1.
Od 27. 2. do 27. 3.2020 byl vyvěšen záměr dispozice s majetkem.
Zastupitelé souhlasí s prodejem za cenu v místě obvyklou, tj. 20,00 Kč za m2
Zastupitelé souhlasí a pověřují starostku podpisem smlouvy – je v jednání.
 Předložena a projednána žádost o odkoupení části parcely č. 745. Od 27. 2. do 27. 3.2020 byl
vyvěšen záměr dispozice s majetkem.
Zastupitelé souhlasí s prodejem za cenu v místě obvyklou, tj. 20,00 Kč za m2
Zastupitelé souhlasí a pověřují starostku podpisem smlouvy – je v jednání.
 Prodej hasičského automobilu AVIA v majetku obce. Kupní smlouva se zájemcem p. Petr
Gašparovič, bytem Cheb byla podepsána 22. 7.2020, kupující uhradil částku 15 000 Kč do
pokladny obce.
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 Předložena žádost o odkoupení pozemku p. č. 1240/15 a 1239/98 ve vlastnictví obce
Hartmanice. Byl vyvěšen záměr dispozice s majetkem od 13. 6. 2020 do 30. 6.2020. Zastupitelé
souhlasí s prodejem za cenu v místě obvyklou 20,-Kč za m2.
Zastupitelé souhlasí s nabytím p. č. 1239/79 do majetku obce.
Zastupitelé souhlasí a pověřují starostku podpisem smlouvy – je v jednání.
 Předložena žádost o prodej části pozemku p. č. 30. Dle geometrického plánu č. 336 – 55/2020
byla z p. č. 30 oddělena nově vzniklá p. č. 251/2 .Předmětem koupě je nově vzniklá parcela č.
251/2 . Byl vyvěšen záměr dispozice s majetkem, Zastupitelé souhlasí s prodejem za cenu
v místě obvyklou 20,-Kč za m2.
Zastupitelé souhlasí a pověřují starostku podpisem smlouvy – je v jednání.
4. Projednání žádostí občanu a jiných subjektů.
5. Realizace vrtu HA4
Projekt na realizaci vrtu je hotov, předložen na Odboru životního prostředí Polička s žádostí o
stavební povolení. Byly předloženy analýzy financování akce v případě čerpání dotace z OP
MŽP a PK a v případě nevyužití dotace. Proběhla bohatá diskuse.
Zastupitelé zvážili možné výhody či nevýhody a možná rizika a rozhodli, že akce bude
realizována bez čerpání dotace z vlastních zdrojů.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Veškeré podklady k této akci jsou k dispozici na obecním úřadě.
6. Mateřská škola
Předložena žádost ředitelky MŠ Mgr. Martiny Moravcové o přehodnocení platového výměru a
přeřazení do 12. platové třídy. Dále bylo předloženo odůvodnění této žádosti. Zastupitelé žádost
projednali, proběhla diskuse k zdůvodnění.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
7. Různé
 Oblast BOZP a PO.
Předložena pracovní verze prověrky BOZP, provedená 24. 7. a 5. 8.2020 OZO p. Jitkou
Valenovou – proběhla diskuse. Zastupitelé vzali na vědomí. Jsou naplánovány jednotlivé kroky
k odstranění nedostatků.
Předložen Seznam zakázaných prací ženám.
Předloženo ustanovení osoby odpovědné za provoz plynovodu v budovách – p. Petr Drašar.
Předloženo Pověření k zajištění BOZP a PO a k prevenci vyhledaných rizik – Obsluha a práce
na elektrických zařízeních – p. Jaroslav Drašar
Zastupitelé berou na vědomí a souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
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 Rekonstrukce stravovacího provozu v Mateřské škole – je ukončena.
 Informace EKOKOM – množství odpadů z obalů za období 1. 4. – 30. 6.2020 a
finanční odměna ve výši celkem 9 663,06 Kč ve prospěch obce. Děkujeme všem
občanům, kteří třídí odpad.
 Zastupitelé souhlasí s částkou 5 000,-Kč na zakoupení daru k životnímu výročí p. faráře
Josefa Matrase.
Zastupitelé berou na vědomí a souhlasí - pro 6
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
 Oblastní charita Polička – předložen děkovný dopis za poskytnutí finanční dotace.
 INFORMACE PRO OBČANY
1.9.2020 V DOBĚ OD 7,300 – 19,30 HOD DOJDE K PLÁNOVANÉMU
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY. Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení
dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst je k dispozici na
www.cezdistribuce.cz/odstavky
 Vybudování nových chodníků od č.p. 105 v souvislosti s prováděním celkové opravy
komunikace. Stávající chodník zcela nevyhovuje. Zastupitelé projednali aktuální situaci
probíhajících oprav a schválili provést souběžně i vybudování nového chodníku.
Zastupitelé berou na vědomí a souhlasí - pro 6
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
8. Diskuse
 Pasport komunikací
 Čerpání rozpočtu, plán akcí do konce roku 2020.
Zapsala: J: Filipová
Ověřil: Jaroslav Valach………………………………
Petr Filip:…………………………………..

Starostka…………………………

Místostarosta………………………………
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Výpis ze zasedání zastupitelstva Obce Hartmanice dne

Hartmanice 8. 7.202
Jaroslava Filipová
Starostka obce
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