Výpis ze zápisu ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Hartmanice
dne 20. 10.2021
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
- program zasedání a stanovené zapisovatele
- návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2023
– 2024 Mateřské školy Hartmanice
- návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 12023
– 2024 obce Hartmanice
Plánované akce:
Dokončení připojení vrtu HA4 do vodovodního řadu, zprovoznění
Vybudování přečerpávací stanice v místě horní autobusové zastávky pro zajištění
dostatečného tlaku vody do horní části obce
Dokončení výstavby kompostárny v areálu AGRO
Oprava osvětlení v kapli
Výměna oken v budově obecního úřadu
- návrh rozpočtu kulturní komise na rok 2022 a plán akcí
- podání žádosti do POV Pardubického kraje na výměnu oken v prostorách obecního úřadu
- rozpočtová opatření č. 8 – 1
- porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro
vodné a stočné a schvalují pro rok 2022 zvýšení ceny vody na 38,50 vč. DPH a stočné
na 39,60 vč. DPH. Navýšení ceny pro občany je proti roku 2021 o 9,90 Kč.
- Kupní smlouvu o prodeji pozemků p. č. 926/2 s AGREM Vysočina Bystré pro zřízení
malé kompostárny
- Obecně závaznou vyhlášku obce Hartmanice č. 01/2022 o stanovení systému odpadového
hospodářství
- Obecně závazná Obecně závazná vyhláška obce Hartmanice č.02/2022,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Cena za 1 popelnici se zvyšuje na 600
Kč. / rok
- žádost o odkoupení pozemku části p. č. 11239/15

-

-

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
žádost o prodej pozemků p. č. 352 a p. č. 1162/2
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
žádost o opravu a zpevnění příjezdové cesty k čp. 140
žádost o připojení rodinného domu čp. 3 a rodinného domu čp. 59 ke kanalizaci
žádost o prodej pozemku p. č. 613 za účelem směny za pozemek vhodný ke stavbě
rodinného domu
organizaci a provedení fyzických inventur majetku obce
informace o aktuálním stavu zřízení malé kompostárny
Obecní zastupitelstvo pověřuje:
Starostku jednáním a podpisem smlouvy o směně části pozemků p. č. 25/2, 1091/3,
1154/3, 1223/1, 1239/24

-

Zastupitelé pověřují starostku podáním žádosti do POV na realizaci akce výměna oken
v prostorách OÚ
Zastupitelé pověřují starostku zjištěním informací o možnosti čerpání dotací z MAS
Poličsko na výměnu oken prostor mateřské školy
Starostku podpisem smlouvy o prodeji pozemků od AGRO Vysočina Bystré pro zřízení
malé kompostárny

J. Filipová, starostka

L. Pospíšil, místostarosta

Ověřil:
Jaroslav Valach…………………………….
Petr Filip
……………………………………

