
 
OBECNÍ ÚŘAD HARTMANICE 

Pardubický kraj 

 
VÝPIS 

ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Hartmanice dne 16. 2.2022 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

- program zasedání a ověřovatele zápisu – usnesení č. 1 
- odkoupení nově vzniklé parcely č. 5/2 – cesty, k rodinnému domu čp. 140 ve prospěch 

obce – usnesení č. 2 
- odkoupení p. č. 811/2, 812/2 a 1197/4 – ostatní komunikace, trvalý travní porost ve 

prospěch obce (u budovy OÚ, křižovatka ke kapli) – usnesení č. 3 
- předloženou nabídku firmy GeoFan Brno na zhotovení pasportu budovy obecního úřadu 

a kulturního domu – usnesení č. 4 
- předloženou žádost o kácení stromu rostoucích mimo les n p. č. 189/14 – usnesení č. 5 
- předloženou žádost Domov Bystré o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Hartmanice ve výši 10 000,00 Kč – unesení č. 7 
- smlouvu o poskytnutí služeb na internetovém serveru www.fiedler-marg.cz – usnesení 

č. 8 
- smlouvu o dílo č. SML./0032/22 mezi obcí Hartmanice a Brněnské vodovody a 

kanalizace, a.s, Pisárecká 555/1a, Brno – usnesení č. 9 
- nabídku firmy VEKRA. S.r.o., Hlavní 456, Lázně Toušeň na provedení výměny všech 

oken v budově obecního úřadu – usnesení č. 10 
- nabídku firmy p. Kristýny Morkesové, Ústecká 275, Dlouhá Třebová na veškerou 

těžební a pěstební činnost v obecním lese – usnesení č. 11 
- aby, terénní práce při vybudování malé kompostárny prováděla firma Vladimír Jančev, 

Hartmanice 
-  

Obecní zastupitelstvo neschvaluje: 
- žádost o odkoupení pozemků p. č. 352 a p. č. 1162/2 v majetku obce – usnesení č. 6 

 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

- informace o řešení opravy příjezdové cesty k čp. 140, geometrický plán 
- informaci o možnosti připojení rodinného domu čp. 3 a čp. 59 ke kanalizaci – majitel 

informován 
- informace o nabídkách firem na výměnu oken v budově obecního úřadu 
- informace Českého statistické úřadu – Životní podmínky 2022 
- výtěžek Tříkrálové sbírky 
- plánovaný postup prací v obecním lese, možnosti čerpání dotace a cenovou nabídku 

firmy p. Kristýny Morkesové, Ústecká 275, Dlouhá Třebová na veškerou těžební a 
pěstební činnost v obecním lese 

- plánovaný postup prací při vybudování malé kompostárny biologicky rozložitelného 
odpadu 

- podané žádosti z POV Pardubického kraje 
- přidělenou dotaci  PK na zmírnění kůrovcové kalamity v obecním lese v roce 2020 ve 

výši 19 763,00 Kč 



 
Obecní zastupitelstvo pověřuje: 

- starostku zajištěním plné moci od majitele p. č. 5 a další administraci koupě pozemku 
p. č. 8/2 

- starostku zajištěním plné moci od majitelů p. č. 811/2, 812/2 a 1197/4 a další 
administrací koupě pozemku 

- starostku podpisem smlouvy o poskytnutí služeb na internetovém serveru www.fiedler-
marg.cz 

- starostku podpisem smlouvy o dílo č. SML./0032/22 mezi obcí Hartmanice a Brněnské 
vodovody a kanalizace, a.s, Pisárecká 555/1a, Brno 

- starostku podpisem smlouvy s firmou VEKRA. S.r.o., Hlavní 456, Lázně Toušeň na 
provedení výměny všech oken v budově obecního úřadu 

- místostarostu dalším jednáním s firmou VEKRA. S.r.o., Hlavní 456, Lázně Toušeň při 
realizaci akce výměny oken v budově obecního úřadu 

- místostarostu dalším jednáním s firmou p. Kristýny Morkesové, Ústecká 275, Dlouhá 
Třebová  ohledně veškerou těžební a pěstební činnost v obecním lese 

- místostarostu monitorováním dalšího postupu prací při výstavbě malé kompostárny 
 
Hartmanice 16. 2.2022 
 
 
 
 
………………………..     ………………………… 
Starostka       místostarosta 
 
 
Ověřil: 
 
Petr Filip ………………………….. 
 
Jaroslav Valach …………………. 


