Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice
Č. j.:

08/2019

Ze dne

9. 10.2019

Přítomni

dle prezenční listiny.

Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu.
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících OZ.
4. Projednání žádosti občanů.
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na věcné prostředky požární ochrany
jednotky SDH
6. Schválení nedobytné pohledávky
7. Schválení rozpočtového opatření č. 8
8. Nákup drobné komunální techniky a vybavení pro obce Mikroregionu Poličsko,
schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
9. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace – Vodovod Hartmanice – napojení vrtu H4 –
PD“
10. Informace ředitelky MŠ
11. Kompostéry
12. Různé
13. Diskuse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zahájení.
2. Schválení programu.
Program byl rozšířen o bod č. 5, č. 6, a č. 7.
Zastupitelé souhlasí pro
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

proti 0

zdrželi se 0.

3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání OZ
- 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.
Je v jednání, kupní smlouva podepsána 25. 9.2019.
- Čerpání dotace z projektu Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2020.
Žádost o obnovu víceúčelového hřiště podána 4. 9.2019 elektronicky, 26. 9.2019
v listinné podobě osobně.
- Žádost o dotaci z POV PK na rok 2020 – výměn oken v suterénu KD.
Termín posunut, žádost bude podána do konce prosince 2019.
- Záměr obce odkoupit část pozemku p. č. 46

-

-

Byl předložen geometrický plán pro rozdělení pozemku, kdy p. č. 46 je rozdělena na
dvě části – nové č. p. 46/3 a č. p. 46/4. Zastupitelé projednali záměr odkoupit
pozemek p. č. 46/4 – ostatní plocha o výměře 62 m2, jak je zaměřen na geometrickém
plánu č. 271-238/2019.Zastupitelé souhlasí s odkoupením výše uvedeného pozemku.
Cena byla stanovena v místě obvyklá 20 Kč / m2.
Je v jednání.
Projednána žádost o prodej části pozemků p. č. 1215/2, druh pozemku ostatní plocha a
p. č. 31 druh pozemku trvalý travní porost.
14. 9.2019 proběhlo místní šetření.
Závěr: výše uvedené pozemky budou prodány až po realizaci vodovodní přípojky
z vrtu H4.
Projednána žádost o instalaci dopravních značek na místní komunikaci u č.p. 22.
Dne 11. 9.2019 byla zaslána Žádost o vydání souhlasného stanoviska k umístění
svislého nebo vodorovného trvalého dopravního značení na pozemních komunikacích
Krajskému ředitelství policie PK, dopravní inspektorát, územní odbor Svitavy.
Dne 16. 9.2019byla doručena odpověď, která všechny požadavky zamítá. Je navrženo
svolání společného jednání k místnímu šetření za účasti zástupců obce, Městského
úřadu Polička, odbor dopravy a Policií ČR – uskuteční se 24. 10.2019.

4. Projednání žádostí občanu
Nebyly předloženy žádné žádosti.
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na věcné prostředky požární ochrany
jednotky SDH
Bude zakoupeno 6 zásahových obleků pro členy SDH Hartmanice. Písemné vyúčtování
provede účetní nejpozději do 5.12.2019.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
6. Schválení rozpočtového opatření č. 8
Zastupitelé projednali schválili rozpočtové opatření č. 8
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

zdrželi se 0.

7. Nákup drobné komunální techniky a vybavení pro obce Mikroregionu Poličsko,
schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Zastupitelé byli seznámeni s informací Mikroregionu Poličsko a projednali a schválili
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – drobná komunální technika
pro členskou obec v roce 2019 - zametač KM – T. Cena byla povýšena o 7 260 Kč.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
8. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace – Vodovod Hartmanice – napojení vrtu H4 –
PD“
Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí dotace – Vodovod Hartmanice
– napojení vrtu H4 – PD“ (projektová dokumentace) uzavřenou mezi obcí a
Pardubickým krajem ve výši 190 000,00 Kč.
Zastupitelé souhlasí pro
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

9. Schválení nedobytné pohledávky
Zastupitelé projednali a schválili nedobytnou pohledávku za likvidaci komunálního
odpadu ve výši 2 000,00 Kč z roku 2013 a 2014.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
10. Informace ředitelky mateřské školy.
Ředitelka informovala o zahájení provozu mateřské školy ve školním roce 2019 – 2020,
plánech a záměrech rozvoje. Předložila seznam dětí – celkem 25. Proběhla diskuse
k provozu a financování.
Projednáno a schváleno:
Platový výměr ředitelky MŠ.
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí.
Žádost o úpravu rozpočtu pro rok 2019.
Žádost o zvýšení rozpočtu na rok 2019 – navýšení o 13 000.00 Kč.
Investiční projektový záměr – 2020 – 2023 – vybudování přírodní zahrady, výměna oken
v budově, rekonstrukce jídelny a stravovacího provozu.
Projednán Návrh rozpočtu na rok 2020.
Projednán Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 – 2022
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
11. Kompostéry – jsou připraveny k vydávání po předložení vyplněné a podepsané
Dohody o poskytnutí kompostéru formou výpůjčky z projektu „Kompostéry pro
Nedvězí a okolí.“
Vydávání proběhne v pátek 18. 10. od 8 do 14 hod a v sobotu 19.2100 od 14 – 18 hod.
Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o partnerství a spolupráci na projektu
„Kompostéry Nedvězí a okolí.“ Spolufinancování obce ve výši 51 455 Kč.
Zastupitelé souhlasí pro 6
proti 0
zdrželi se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
12. Různé
- Katastrální úřad pro PK, Katastrální pracoviště Svitavy provede v období od 2.
12.2019 přibližně do 29. 5.2020 revizi údajů katastru nemovitostí. Při revizi budou
zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí dle
vyhlášky č. 357/2013 Sb., § 43. Předmětem revize jsou: hranice pozemků. Obvody
budov a vodních děl, druh pozemků a způsob využití pozemků, typ stavby a způsob
využití stavby, zápisy v záznamu pro další řízení a další prvky polohopisu katastrální
mapy.
Občany budeme průběžně informovat.
- Úprava prostranství v okolí obchodu – je zpracována projektová dokumentace. Práce
budou zahájeny na jaře 2020.
- Záměr obce odkoupit část parcely č. 1267, na které stojí dolní autobusová zastávka –
proběhne zaměření.
- Výměna a obnova zeleně na návsi – se uskuteční na jaře 2019.

13. Diskuse
Zapsala: Dagmar Pachovská
Ověřil:
Lubomír Hřebec
……………………
Zdeněk Puš
……………………
Starostka:……………………………………
Místostarosta:…………………….

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

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Hartmanice dne 9. 10.2019

Zastupitelstvo obce Hartmanice na svém zasedání dne 9. 10.2019 schválilo usnesením č. 7
Platový výměr ředitelky MŠ.
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí.
Žádost o úpravu rozpočtu pro rok 2019.
Žádost o zvýšení rozpočtu na rok 2019 – navýšení o 13 000.00 Kč.
Investiční projektový záměr – 2020 – 2023 – vybudování přírodní zahrady, výměna oken
v budově, rekonstrukce jídelny a stravovacího provozu.
Projednán Návrh rozpočtu na rok 2020.
Projednán Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 – 2022

Jaroslava Filipová, starostka obce

Zastupitelstvo obce Hartmanice bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku
obcí AZASS za rok. 2018.

