
OBECNÍ ÚŘAD HARTMANICE 

Pardubický kraj 

 
Výpis ze zápisu ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Hartmanice 

dne 21. 4.2021 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
- rozšíření programu o bod č. 7 – Rozpočtové opatření č. 1 
- žádost o skácení stromu na p. č. 174 z důvodu havarijního stavu a ohrožení 

bezpečnosti osob a budov. 
- Žádost o zaplocení pozemku p. č. 23 
- Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci připojení vody a kanalizace k p. č. 133 
- Žádost Domov Bystré, o.p.s., Školní 453, Bystré o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu obce Hartmanice pro rok 2021. 
- Žádost o prodej části pozemku p. č. 1215/5 a o pozemek vyznačený body 175-3218, 

175-3272, 174-1013 v protokolu o vytýčení hranice p. č. 429-726/2019 – vyvěšen 
záměr dispozice s majetkem 

- Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro 
zrealizovanou stavbu, která se stala součástí distribuční soustavy elektrické energie. 
Jedná se o legislativně právní dořešení realizované akce „Hartmanice č.p. 86, škody, 
snesení.“ 

- Rozpočtové opatření č. 1 
- Nabídku na výměnu dvou oken v kulturním domě ve výši 25 460,00 Kč.  
- Žádost o prodej části pozemku p. č. 1239/5 – vyvěšen záměr dispozice s majetkem. 
- jednorázovou finanční pomoc ve výši 20 000,00 Kč formou darovací smlouvy 

rodině č.p. 125. 
- zvýšení ceny za dárkový balíček životnímu jubileu na 700,00 Kč 

 
Obecní zastupitelstvo neschvaluje: 
- Žádost o prodej pozemků p. č. 613, 352 a 1162/2 v k. ú. Hartmanice u Poličky 
- Žádost o podporu Linky bezpečí 
- žádost o odkoupení pozemků – 1200/5 - výměra 34 m2, 1200/6 - výměra 3 m2, 

1200/7 - výměra 53 m2, 1239/102 - výměra 10 m2, 1240/16 - výměra 29 m2, , 
240/17 - výměra 15 m2, 1241/40 - výměra 23 m2, 1241/43 - výměra 13 m2. 
Celková výměra výše uvedených pozemků činí 180 m2. 

- žádost o rozšíření multifunkčního hřiště o basketbalové koše. 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
- informace Ing. Sekaniny LHProjekt, a.s. Brno o pozastavení zpracování projektové 

dokumentace „Hartmanice“ dle smlouvy o dílo č. 231/2019/MA – oprava potoka.  
- ukončení pracovního poměru účetního obce k datu 30. 4.2021. Od 20.5. povede 

účetnictví obce externí firma.  
- Změnu úředních hodin obecního úřadu. 
- žádost o opravu a zpevnění příjezdové cesty k rodinnému domu č. 140  
- Vystavena objednávka na těžbu dřeva p. Kristýna Morkesová, Ústecká 275, 561 17 

Dlouhá Třebová. 
- Rekapitulace rozpočtu za 1. čtvrtletí 2021 
- Veřejně prospěšné práce – zahájení 1. 6.2021 

 



OBECNÍ ÚŘAD HARTMANICE 

Pardubický kraj 

 
Obecní zastupitelstvo pověřuje: 
- místostarostu k jednání o případném odkupu pozemků p. č. 36/2 pro obec. 
- místostarostu k jednání o možnosti realizace opravy a zpevnění příjezdové cesty 

k rodinnému domu č. 140  
- místostarostu Ing. L. Pospíšila zajištěním technického dozoru investora v průběhu 

realizace akce připojení vrtu HA4 
 

Realizace připojení vrtu HA4 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
Průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vodovod Hartmanice; napojení vrtu HA-
4“. 
Zastupitelstvo obce rozhodlo: 
Nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Vodovod Hartmanice; napojení vrtu HA-4“ 
podal účastník Technické služby města Bystré, Sulkovská 340, 56992 Bystré; IČO 
27483100, nabídková cena včetně DPH 4,022.664,90 Kč a je vybraným dodavatelem. 
2.místo Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 18600 Praha 8 – Karlín; IČO 26271303; závod 
IS, stř. Litomyšl, T.G.Masaryka 985, nabídková cena včetně DPH 4,357.234,35 Kč. 
Zastupitelstvo obce ukládá 
Starostce vyzvat vybraného dodavatele Technické služby města Bystré, Sulkovská 340, 
56992 Bystré; IČO 27483100 k součinnosti směřující k uzavření smlouvy o dílo na veřejnou 
zakázku „Vodovod Hartmanice; napojení vrtu HA-4“  
Zastupitelstvo obce pověřuje 

Starostku uzavřít, po splnění požadavků uvedených v zadávacím řízení, s vybraným dodavatelem 
Technické služby města Bystré, Sulkovská 340, 56992 Bystré; IČO 27483100 smlouvu o dílo na 
veřejnou zakázku „Vodovod Hartmanice; napojení vrtu HA-4“  

 
 
 
28. 4.2021 
 
 
 
J. Filipová, starostka 
 
Ověřil: P. Filip 
 J. Valach 
 
 
 
 

 


