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Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice 

Č. j.:   10/2020 

Ze dne  16.12.2020 

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. Územní plán obce 
6. Různé 
7. Diskuse 

1. Zahájení. 
 

2. Schválení programu.  
Zastupitelé program schválili, jako ověřovatel zápisu byl určen pan p. L. Hřebec a p. J. Valach 
Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání OZ 

 
 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 – vyřízeno. 
 

 Čerpání dotace z programu obnovy venkova pro rok 2021 –  
Zastupitelé se shodli na akci oprava místních komunikací v obci.  
Pověřují starostku dalším jednáním – dne 11. 12.2020 byla podána na KÚ Pardubice žádost 
o dotaci z POV. 
 

 Provedení inventarizace a inventur majetku 
P. Pachovská přednesla zprávu o průběhu inventur – fyzické inventury provedeny všude, 
aktuálně se tvoří protokoly, inventarizace bude ukončena k 31. 12.2020 
Zastupitelé vzali na vědomí. 
 

 Úprava a rekonstrukce potoka 
Zastupitelé se nevyjádřili k technickému řešení předpokládaných stavebních úprav, budou 
učiněny dotazy na projekční kancelář LHProjekt a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno.  
Zastupitelé pověřují starostku a místostarostu k dalšímu jednání – předložen email ze dne 1. 
12.2020 s odpověďmi na dotazy – viz příloha. 
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Proběhla diskuse. Závěr – bude naplánováno místní šetření za účasti zástupců LESY ČR, 
projekční kancelář a obce.  
Zastupitelé vzali na vědomí 
 

 Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 - 2023 MŠ na rok 2021. 
Zastupitelé projednali a schválili. 
Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

 Rozpočet obce na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 - 2023 
Zastupitelé projednali a schválili. 
Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
 

4. Projednání žádostí občanu a jiných subjektů.  
- Předložena žádost o prodej pozemků v majetku obce – p. č. 1233/2, 1233/9 a p. č. 131. 

Zastupitelé žádost projednali a s prodejem pozemků nesouhlasí. 
Zastupitelé souhlasí -   pro 0  proti 7  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
- Předložena žádost Oblastní charity Polička o poskytnutí individuální dotace na rok 2021 ve 

výši 7 000,00 kč 
Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č.  5 bylo schváleno. 
 

5. Územní plán obce 
Byla vypsána veřejná zakázka na zhotovení územního plánu obce. 
Proběhlo otevírání obálek – jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SURPMO a.s. 
Hradec Králové.   
Zastupitelé vzali na vědomí. 

 
6. Různé 
- Předložena Příloha č. 12 Smlouvy o dílo mezi obcí Hartmanice a TS města a.s. Bystřice n. P. 

na zajištění nakládání s komunálním odpadem. Zastupitelé Přílohu projednali a souhlasí. 
Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
- Předložen seznam jubilantů v roce 2021. Zastupitelé rozhodli, že dárkové balíčky v hodnotě 

500 Kč budou předány jubilantů v dovršení věku 60, 70, 75, 80, 85 90 a dále každý rok. 
Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
- Předložena nabídka BOHEMIA ENERGY na snížení ceny plynu. Aktuální cena 496,- Kč / 

MWh bez DPH, nabídka ceny v roce 2021 – 377,- Kč / MWh bez DPH. 
Nabídka bude přeposlána k posouzení partnerské firmě OPTIMAL ENERGY 
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  Zastupitelé pověřují starostku dalším jednáním. 

- Předložen informační leták o dobrovolném testování pro všechny občany ČR pomocí 
antigenních testů COVID-19 – vyvěšen. 

 
- Veřejná tříkrálová sbírka se bude konat v pátek 8. 1.2021 v hasičské zbrojnici. Čas bude 

upřesněn. Občané budou včas informováni.  
 

- Mimořádný svoz komunálního odpadu se uskuteční v pondělí 4. 1.2021 
 

 
7. Diskuse 

 
 
 
 

Zapsala: J: Filipová 
 
 
Ověřil:  L. Hřebec………………………………………. 
  J. Valach…………………………………… 
 
 
Starostka………………………… Místostarosta……………………………… 

 

 


