OBECNÍ ÚŘAD HARTMANICE
Pardubický kraj

Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice
Č. j.:

01/2021

Ze dne

3. 2.2021

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 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
Zastupitelé pověřují starostku dalším jednáním.
Předložena odpověď produktového specialisty Optimal Energy. Ct, a.s. – aktualizovat fixní
cenu. Podepsána smlouva na rok 2021.
 Úprava a rekonstrukce potoka
Zastupitelé byli seznámeni s informacemi od projektanta Ing Sekaniny, LHProjekt a.s.,
Kroftova 45, 616 00 Brno. Hlavním bodem je zrušení obou rybníčků v obci. Proběhla diskuse
se závěrem, že zastupitelé trvají na zachování obou vodních nádrží.
Zastupitelé pověřují starostku k dalšímu jednání.
Zastupitelé vzali na vědomí
4. Projednání žádostí občanu a jiných subjektů.
- Připomínka ohledně silnice k č. p. 33 – trhlina v asfaltu silnice – bude opraveno v průběhu
roku, při plánovaných dalších opravách komunikací v obci.
- Žádost o výměnu vodovodní přípojky k č.p. 31 – vyřizuje místostarosta
-

Předloženy 2 připomínky občanů k vydávání a obsahu Hartmanského listu, konkr. příspěvek mateřské
školy a SDH. Proběhla diskuse.
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Závěr: Pokud budou z řad občanů připomínky k obsahu jednotlivých příspěvků, obracejte se přímo na
autory článku. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor obecního úřadu.
Zastupitelé vzali na vědomí

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. 25. 1.2021 podepsána smlouva o realizaci.
Termíny realizace:
1. Návrh ÚP (pro společné jednání) – do 6 měsíců od podpisu smlouvy
2. Návrh ÚP (pro veřejné projednávání) – do 2 měsíců od předání Pokynů k úpravě a
doplňujících podkladů zřizovatelem
3. Návrh ÚP (výsledné znění – do 2 měsíců od předání Pokynů k úpravě a doplňujících
podkladů zřizovatelem
Během února bude požádáno o přidělení finanční dotace na zhotovení Územního plánu
z prostředků Krajského úřadu Pardubice.
Zastupitelé vzali na vědomí a pověřují starostku dalším jednáním.
6. Různé
- Veřejně prospěšné práce – zastupitelé byli informováni o nabídce Úřadu práce ve Svitavách o
možnosti využití projektu na veřejně prospěšné práce v obci pro dlouhodobě nezaměstnané.
Zájemce je zaměstnanec obecního úřadu na základě pracovní smlouvy, výše odměny je
dotován v určitém poměru (podle výše úvazku) pracovním úřadem.
Zastupitelé možnost VPP projednali a souhlasí. Pověřují starostku dalším jednáním.
Zastupitelé souhlasí pro 7
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
-

Předložen děkovný dopis Charity Polička za uspořádání tříkrálové sbírky.
Obec Hartmanice podpořila tříkrálovou sbírku 2021 částkou 14 058,- Kč. Celkový letošní
výsledek v poličském regiopnu dosáhl částky 721 203,- Kč. Tlumočíme velké poděkování
všem dárcům. Citace z dopisu: Podpora byla letos – s ohledem na všechny nepříznivé
okolnosti tohoto času – úctyhodná a my si toho velmi vážíme. Celé znění bude zveřejněno
v příštím vydání Hartmanského listu.
Zastupitelé vzali na vědomí.

-

Předložen platový výměr ředitelky Mateřské školy.
Zastupitelé souhlasí pro 7
proti 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

-

Určení termínů sčítání zvěře v roce 2021 – 27. února 2021

-

Uplatnění DPH v roce 2021.
Voda pitná 96,4%
Voda odpadní 96,3%
Kulturní dům 100%
Zastupitelé souhlasí Usnesení č. 4 bylo schváleno.

pro 7

proti 0

zdrželi se 0

zdrželi se 0

7. Diskuse
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Zapsala: J: Filipová
Ověřil:

L. Hřebec……………………………………….
J. Valach……………………………………

Starostka…………………………

Místostarosta………………………………
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Výpis ze zasedání zastupitelstva Obce Hartmanice
Zastupitelé souhlasí Usnesení č. 2 bylo schváleno.

pro 5

proti 0

zdrželi se 0

Hartmanice 16. 10.2020
PhDr. Jaroslava Filipová
Starostka obce
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