Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice
Č. j.:

04/2019

Ze dne

22. 5.2019

Přítomni

dle prezenční listiny.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících OZ
4. Projednání žádosti občanů
5. Aktuální situace zásobování vodou - vrt H4
6. Projednání a schválení a 2. aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Hartmanice
7. Záměr obce o odkoupení pozemku p.č. 1156/1
8. Převzetí majetku Mikroregionu Poličsko
9. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
10. Rozpočtové opatření č. 4
11. Různé
12. Diskuse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Zahájení.
2) Schválení programu.
Program byl schválen a doplněn o bod č. 10 – rozpočtové opatření č. 4.
Dále zastupitelé schválili změnu ověřovatele zápisu. Místo nepřítomného p. L. Hřebce
je ověřovatelem ustanoven p. J. Valach
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
3) Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání OZ
- Žádost obce o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce na rok 2019 –
zastupitelé pověřují místostarostu administrací žádosti.
Žádost byla odeslána 15. 5.2019
- Nabídka firmy MOPOS Pardubice - modernizace obecního rozhlasu, zpracování
technicko - ekonomické studie na modernizaci veřejného osvětlení v obci.
Zastupitelé projednali a rozhodli, že nabídka nebude aktuálně využita z finančních
důvodů.
Nabídka firmy GeoFaN na provedení zpracování pasportů osvětlení, komunikací,
účelových komunikací a dopravního značení, kanalizace a zeleně.
12.5.2019 proběhlo jednání se zástupcem firmy p. Michalem Fricem. Byla
představena firma GeoFan a GObec. Firmy nabízí provedení pasportů osvětlení a
komunikací, vč. doplňkových pasportů (zpracované zdarma) veřejného rozhlasu nebo
hydrantů. Veškerá data jsou zaměřena pomocí geodetické GNSS, zpracovaná
s vysokou přesností. Pasport je zpracován v elektronické podobě v systému GObec a
v klasické papírové podobě. V systému GObec jsou zapracovány jednotlivé pasporty,
ale je možné zapracovat také inženýrské sítě a další kompletní mapové podklady. Celý

mapový materiál lze jednoduše a efektivně využívat pro správu dat nejen pasportů, ale
i např. katastru nemovitostí.
Zastupitelé projednali a rozhodli, že nabídka nebude aktuálně využita z finančních
důvodů.
Pojistné smlouvy – byla provedena analýza jednotlivých pojistných smluv, které má
obec uzavřeny s Českou pojišťovnou a Hasičskou pojišťovnou. Analýzu provedla
makléřská firma Ing. Chleboun, Ing. Chládek. Firma oslovila různé pojišťovny na trhu.
Na základě nabídek těchto pojišťoven byla předložena tabulka, kde jsou rozepsána
jednotlivá rizika a finanční plnění. Nejnižší cenu nabídla Uniqa pojišťovna, při uzavření
smlouvy na 3 roky. Dále byla předložena nabídka možností pojištění vozidel –
nejvýhodnější nabídku podala pojišťovna GENERALI
15. 5.2019 proběhlo jednání se zástupci firmy Ing. Chlebounem, který upřesnil
předloženou nabídku a uvedl termíny ukončení a vystavení smluv.
Zastupitelé souhlasí se změnou pojistných smluv dle předložené nabídky a pověřují
starostku dalším jednáním.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
4) Projednání žádostí občanů a jiných subjektů.
Zastupitelé berou na vědomí žádosti:
 Žádosti o odkup části pozemku parcela č. 65 – záměr dispozice s majetkem byl vyvěšen
od 17. 4.2019 do 9. 5.2019.
Byl předložen návrh kupní smlouvy, kdy prodávající – obec Hartmanice prodává
kupujícímu část pozemku p.č. 65 - díl o výměře 1m2, který byl nově označen jako
pozemek p.č. 65/2 a dále 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
této smlouvy. Cena byla individuálně posouzena a stanovena ve výši v místě obvyklém
na 20 Kč za m2.
Zastupitelé pověřují starostku podpisem smlouvy.
 Žádost o prodloužení pachtovní smlouvy na pozemek č. 601 orná půda na listu
vlastnictví č. 10001, k.ú. Hartmanice.
Zastupitelé souhlasí - pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5) Aktuální situace zásobování vodou - vrt H4
14. 5.2019 proběhla na obecním úřadě schůzka se zástupci dodavatelské firmy Vodní
zdroje Chrudim k aktuální situaci zřízení nového vodního vrtu.
Podzemní voda je velmi dobré kvality, přirozeně jsou nízké koncentrace vápníku a
hořčíku (měkká voda). Je prostá jakýchkoli znečišťujících látek (pesticidy a dusičnany
nedetekovány). Vydatnost čerpání se pohybuje mezi 0,8 l/s – 0,9 l/s. Dílo bude
ukončeno předáním závěrečné zprávy. Proběhla diskuse k dalšímu postupu prací –
připojení vrtu do vodovodního řadu. Obec podá žádost o dotaci z rozpočtových
prostředků PK – dotační program Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství
na zhotovení projektové dokumentace, termín do 30. 6.2019. Následně proběhne
výběrové řízení na dodavatele a v plánu je zhotovení projektové dokumentace do konce
t.r. Pro vlastní realizaci stavby v příštím roce je předjednána možnost požádání o dotaci
z rozpočtu PK na realizaci stavby k zásobování pitnou vodou. U obou dotací je
spoluúčast financování 30 % pro obec.
Zastupitelé berou na vědomí a pověřují starostku a místostarostu dalším jednáním.

6) Projednání a schválení a 2. aktualizace Strategického plánu rozvoje obce
Hartmanice.
Zastupitelé projednali a schválili 2. aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce
Hartmanice. Dokument je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních
hodinách.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
7) Záměr obce o odkoupení pozemku p. č. 1156/1
Zastupitelé projednali 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. Viz příloha.
Zastupitelé souhlasí s odkoupením výše uvedeného pozemku. Cena byla individuálně
posouzena a po dohodě s majitelem stanovena na 20 kč za m2.
Zastupitelé pověřují starostku dalším jednáním a podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
8) Převzetí majetku Mikroregionu Poličsko
Zastupitelé projednali návrh na vyřazení majetku z evidence svazku Mikroregion
Poličsko. Jedná se o majetek, který má v užívání obce Hartmanice a již prošla pětiletá
lhůta evidence stanovená pro majetek pořízený z dotace KrÚ - adaptér sečení STARJET – cena 19 000 Kč, zařazeno 29. 1.2013
- traktor STARJET, pořizovací cena 80 000 Kč, zařazeno 29. 10.2013
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
9) Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Zastupitelé projednali a schválil Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova – neinvestiční dotace z rozpočtu PK „Obchod Hartmanice – provozní
náklady.“
Výše dotace 45 367,00 Kč,
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
10) Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelé projednali a schválil rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č.8 bylo schváleno.
11) Různé
- Zakoupení kancelářského nábytku do kanceláře OÚ
Vybavení kanceláře obecního úřadu novým nábytkem – byly osloveni 3 dodavatelé
nábytku
1. VLABO s.r.o. Opatov – nabídková cena 74 936,00 vč. DPH
2. OOP Polička – nabídková cena 83 059,00 vč. DPH
3. Mgr. V. Štěrba, Svitavy – nabídková cena 74 969, 18 vč. DPH

Zastupitelé rozhodli, že nábytek bude dodán firmou Mgr. V Štěrba, Svitavy.
Zastupitelé souhlasí s nákupem vybavení kanceláře od této firmy.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
-

Mateřská škola – zastupitelé projednali požadavky ředitelky MŠ a rozhodli:
o Probourání prosklené stěny mezi hernou a jídelnou – zastupitelé požadují
vyjádření orgánu hygieny k instalaci zavíratelné stěny (viz požadavek
ředitelky)
o Požadavek na nákup nábytku pro děti – stolky, židličky – zatím se odkládá
o Nákup nového sporáku do kuchyně – doporučeno na základě servisní
prohlídky – zajistí ředitelka MŠ
o Nákup 20 ks prostěradel a 20 ks ložního prádla – zajistí ředitelka MŠ
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
-

Kompostéry – obec Nedvězí – e-mail 15. 4.2019 - informace o registraci a
schválení dotace na pořízení domácích kompostérů. Realizace akce – ukončení
4/2020¨

-

MAS Poličsko – pořízení traktorového nosiče kontejnerů na základě smlouvy o
výpůjčce je možné, realizace v roce 2020.

12) Diskuse
Zapsala: Dagmar Pachovská
Ověřil:

Zdeněk Puš……………………
Jaroslav Valach…………………

Starostka:……………………………………

Místostarosta:…………………….

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

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Hartmanice dne 22. 5.2019
Zastupitelstvo obce Hartmanice na svém zasedání dne 22. 5.2019 projednalo a schválilo
usnesením č. 6 návrh na vyřazení majetku z evidence svazku Mikroregion Poličsko.
Jedná se o majetek, který má v užívání obec Hartmanice a již prošla pětiletá lhůta evidence
stanovená pro majetek pořízený z dotace Krajského úřadu Pardubice.
- adaptér sečení STARJET – cena 19 000 Kč, zařazeno 29. 1.2013
- traktor STARJET, pořizovací cena 80 000 Kč, zařazeno 29. 10.2013

Jaroslava Filipová
Starostka obce

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

