Usnesení zastupitelstva ze dne 7.3.2019
Usnesení a závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané dne 7.3.2019
********************************************************
A) USNESENÍ č. I./3/19
1. ZM schvaluje všechna níže uvedená rozhodnutí:
- schvaluje prodloužení nájemních smluv na pro nájem bytů včetně bytů zvláštního určení
v DPS – seznam viz. příloha - o jeden rok tj. do 31. 12.2019 formou dodatku k nájemní
smlouvě
- schvaluje od 1.1.2019 nový platový výměr stanovený pro ředitelku příspěvkové
organizace Mateřská škola Hartmanice – viz. příloha
- schvaluje od 1.1.2019 nový platový výměr stanovený pro ředitelku příspěvkové organizace
Základní škola Hartmanice – viz. příloha
- schvaluje provedení výměny podlahové krytiny – lina v bytě č. 7 v Hartmanicích čp. 138
- schvaluje postupné odstranění závady – zatékání do bytu č. 1 v Hartmanicích čp. 8
- jmenuje za zřizovatele členem inventarizační komise pro inventarizaci majetku v ZŠ
Hartmanice a Mateřské škole Hartmanice paní Marii Šebestovou, XXXXXXXXXXXXX, členku
zastupitelstva města
- schvaluje, aby ZŠ Hartmanice přijala finanční dar 1.000,- Kč na zkvalitnění výuky od ZKD
COOP Hartmanice 22
- schvaluje provedení likvidace pomůcek a zařízení v ZŠ Hartmanice, které jsou poškozené
nebo zastaralé dle protokolu o inventarizaci majetku k 31.12.2018 – viz. příloha
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti nemovitosti mezi povinným
XXXXXXXXXXXXX a oprávněným Městem Hartmanice za účelem provozování vodovodu
včetně příslušenství v osadě Vlastějov ve znění – viz. příloha
- schvaluje nevydávat pro firmu REMA AOS Praha 4 potvrzení o připravenosti jednat
o možném uzavření smlouvy na zpětný odběr obalů
- schvaluje, aby se město zapojilo do projektu Mikroregionu Střední Pošumaví
„Odpočinkový a naučný mobiliář“ z PSOV PK 2019 umístěním 2 odpočinkových míst - při
cestě Palvinov směr Švédské hroby a „U topolů“ na křižovatce mezi Hořejším Krušcem a
Prostředním Krušcem
- schvaluje, aby byl dán předběžný souhlas s přístavbou domu čp. 2 v Dobré Vodě z boční
strany budovy situované k Domu sv. Vintíře čp. 4 za předpokladu, že stavba bude
realizována výhradně na pozemku žadatele a nedojde k žádnému přesahu stavby na
přilehlé pozemky v majetku města

- schvaluje, aby Město Hartmanice bylo spolupořadatelem dětského dne v Hartmanicích v
červnu 2019 a z rozpočtu města uhradilo fin. částku do 2.000,- Kč na zakoupení občerstvení
- schvaluje, aby příspěvek na provoz pojízdné prodejny Maso Hradčany – XXXXXXXXXXXXX,
nebyl poskytnut
- schvaluje přijetí finančního daru od Ing. M. Michny XXXXXXXXXXXXX ve výši 5.225,- Kč ve
prospěch Mateřské školy Hartmanice na nákup hraček
- schvaluje přijetí peněžitého daru od Ing. T. Beránka, XXXXXXXXXXXXX ve výši 9.581,- Kč
ve prospěch Základní školy Hartmanice na zkvalitnění výuky
- schvaluje umístit do budovy čp. 15 v Hartmanicích zařízení ATMOSAN na odvlhčení zdiva
v přízemí domu za cenu 39.000,- Kč a dále doporučuje poptat firmy na cenu provedení
vnějšího odvodnění zdiva domu a pak následně zvážit jeho provedení
- schvaluje jednat s panem farářem J. Kulhánkem o způsobu a termínu opravy věže kostela
sv. Kateřiny v Hartmanicích
- schvaluje, aby Město Hartmanice bylo spolupořadatelem dětského karnevalu v
Hartmanicích dne 23.2.2019 a uhradilo ze zbývající částky výtěžku z akce Rozsvícení
vánočního stromu a dále 1.000,- Kč zajištění uspořádání dětského karnevalu a zároveň
schvaluje, aby v rámci této akce nebyl účtován SDH Hartmanice poplatek za proná jem
kulturního domu
- schvaluje Změnu Povodňového plánu města Hartmanice spočívající v aktualizaci
povodňové komise – viz. příloha
- schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 4521/5 v k.ú. Hartmanice II
v Dobré Vodě mezi Správou NP Šumava Vimperk a Městem Hartmanice dohodou, aby byla
dodržena pravidla projektu Venkov 21. století – Infopoint, do kterého je město zapojeno
prostřednictvím MAS Pošumaví Klatovy
2. ZM jednohlasně schvaluje ukončení pachtovní smlouvy mezi Městem Hartmanice a
společností Wotan Forest, a.s. XXXXXXXXXXXXX na část p.p.č. 4038 v k.ú. Kundratice II
dohodou ke dni 31.3.2019.
3. ZM jednohlasně schvaluje ukončení pachtovní smlouvy mezi Městem Hartmanice a
panem XXXXXXXXXXXXX na p.p.č. 237 v k.ú. Hartmanice I dohodou ke dni 31.3.2019.
4. ZM jednohlasně schvaluje propachtovat část p.p.č. 4038, o výměře 4780 m2, v k.ú.
Kundratice II za účelem umístění včelstev panu XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou za cenu
3.346,- Kč/rok.
5. ZM jednohlasně schvaluje propachtování pozemků p.č. p.č. 625 v k.ú. Kundratice I,
výměra 81 m2 a p.p.č. 158/16 v k.ú. Kundratice I, výměra 97 m2, za účelem údržby sekáním
trávy p. XXXXXXXXXXXXX, Hartmanice 151 na dobu neurčitou z a cenu 71,- Kč/rok.

6. ZM jednohlasně schvaluje propachtování části p.p.č. 316/2, výměra 900 m2, v k.ú.
Hartmanice I za účelem cílené péče o zvláště chráněný druh rostliny hořeček mnohotvarý
český, ZO ČSOP Šumava XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou za cenu 45,- Kč/rok.
7. ZM jednohlasně schvaluje neodprodat pozemek p.č. 193 v k.ú. Mochov paní
XXXXXXXXXXXXX.
8. ZM schvaluje odprodej části p.p.č. 228/1 v k.ú. Vlastějov o výměře cca 175 m2 za cenu
20,- Kč/m2 + ostatní náklady spojené s realizací prodeje manželům XXXXXXXXXXXXX.
9. ZM schvaluje nákup p.p.č. 231, o výměře 175 m2, v k.ú. Vlastějov, za cenu 20,- Kč/m2 +
ostatní náklady spojené s realizací nákupu.
10. ZM jednohlasně schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a o právu provést stavbu IV-12-0014304 „Hartmanice, KT, čp. 84 – NN“ mezi
městem (povinným) a ČEZ Distribuce, a.s. XXXXXXXXXXXXX (oprávněným).
11. ZM jednohlasně schvaluje přijetí účelové dotace od KÚ PK Plzeň ve výši 250.000,- Kč na
základní činnosti sociální služby Pečovatelská služba.
12. ZM jednohlasně schvaluje poskytnutí účelové dotace KÚ PK Plzeň na dopravní
obslužnost v roce 2019 ve výši 55.000,- Kč.
13. ZM jednohlasně schvaluje uzavřít smlouvu o podmínkách realizace projektu „Vintířova
stezka“ – viz. příloha.
14. ZM jakožto společní ve s.r.o. Zdravotnické služby Šumava jednohlasně schvaluje
provedení převodu hospodářského výsledku Zdravotnických služeb Šumava s.r.o.
Hartmanice za rok 2018, který činil 23.581,60 Kč na účet 428000 – nerozdělený zisk z
minulých let a dále o převodu nerozděleného zisku z minulých let na účet 429000 –
neuhrazená ztráta minulých let a to v plné výši 23.581,60 Kč.
15. ZM jednohlasně schvaluje vypovězení smlouvy na likvidaci odpadů na území města s
firmou RUMPOLD – P XXXXXXXXXXXXX a následném uzavření smlouvy od 1.7.2019 s firmou
Pošumavská odpadová XXXXXXXXXXXXX.
16. ZM jednohlasně schvaluje započít s opravami na bytovém domě čp. 19 v Kundraticích,
podle jejich závažnosti a finančních možností města.
17. ZM neschvaluje odložit nákup nového osobního automobilu.
18. ZM neschvaluje zakoupit vozidlo Dacia Duster Prestige Blue dCi S 4x4 za cenu 472.623,Kč.
19. ZM schvaluje nákup vozidla Mitsubishi Eclipse cross INTENSE 1,5 MIVEC TURBO za cenu
727.980,- Kč.
20. ZM neschvaluje, aby do nového služebního automobilu byla nainstalována GPS.
B) ZÁVĚRY:

1. ZM bere na vědomí kontrolu usnesení.
2. ZM bere na vědomí zprávu o Mateřské škole Hartmanice.
3. ZM bere na vědomí zprávu o Základní škole Hartmanice.
4. ZM bere na vědomí informace o pojištění právní ochrany obce.
5. ZM dospělo k závěru, že projednání prodeje st.p.č. 86, v k.ú. Kundratice I a st.p.č. 56, v
k.ú. Hořejší Těšov odloží na příští zasedání zastupitelstva.
6. ZM dospělo k závěru, že projednání prodeje části pozemků p.p.č. 358/17 a 357/8 v k.ú.
Hartmanice I odloží a nejprve provede šetření na místě samém.
7. ZM bere na vědomí zprávu o hospodaření v lesích města za rok 2019
8. ZM bere na vědomí informace ke stavební akci – „Průtah Hartmanice – 2. etapa“.

