Usnesení zastupitelstva ze dne 4.6.2020
Usnesení a ostatní závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice ze dne 4.6.2020
********************************************
A) Usnesení č. II./10/20:
1. ZM jednohlasně schvaluje všechna níže uvedená rozhodnutí:
- schvaluje uzavření MŠ Hartmanice v souvislosti s nemocí COVID 19 od 17.3.2020
- schvaluje pokračovat v provozu Školní jídelny Hartmanice pro seniory, invalidní
důchodce a případné osoby v karanténě ve správním území města, přičemž dopravu
těchto obědů zdarma po dobu nouzového stavu zajistí město
- schvaluje v době trvání nouzového stavu dle potřeby zajišťovat pro seniory, invalidní
důchodce a osoby v karanténě ve správním území města na požádání službu donášky
nákupů potravin a základního drogistického zboží
- rozhodla vyrozumět žadatele o odprodej p.p.č. 496/1 v k.ú. Štěpanice, že
město o odprodeji pozemku neuvažuje, neboť se jedná o komunikaci
- schvaluje vydat souhlas s vedením trasy cyklomaratonu AUTHOR Král Šumavy
v roce 2020 přes pozemky města: k.ú. Kochánov II - p.p.č. 841; 848/1; 902/1; k.ú.
Kochánov III - p.p.č. 3705; 3715; k.ú. Zhůří - p.p.č. 3551/2; 3551/1; k.ú. Mochov u
Hartmanic - p.p.č. 200; k.ú. Loučová - p.p.č. 127; 126
- schvaluje účetní závěrku PO Mateřská škola Hartmanice k 31.12.2019 s výsledkem
hospodaření ve výši 26.598,69 Kč a jednohlasně schvaluje převedení výsledku
hospodaření do rezervního f ondu
- schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Hartmanice k 31.12.2019 s výsledkem
hospodaření ve výši 277.312,15 Kč a jednohlasně schvaluje převedení výsledku
hospodaření do rezervního f ondu
- schvaluje na dobu 3 měsíců prominout platbu nájemného z nebytových prostor osobám
podnikajícím
v nebytových
prostorech pronajatých
od
Města Hartmanice
- XXXXXXXXXXXXX 22 částka 3.653,- Kč; XXXXXXXXXXXXX částka 5.775,- Kč;
XXXXXXXXXXXXX částka 3.093,- Kč; XXXXXXXXXXXXX částka 3.000,- Kč;
XXXXXXXXXXXXX částka 27.060,- Kč – za účelem zmírnění ekonomického dopadu na
podnikání, které není možné z důvodu nařízení Vlády ČR kvůli pandemii nemoci Covid 19 provozovat
- schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 2/2020 – viz. příloha
- schvaluje poskytnout Klubu českých turistů PK – XXXXXXXXXXXXX f inanční dar 1.000, Kč na obnovu a údržbu turistických značených cest a dále vyzvat zástupce KČT ke
konzultaci vedení tras na správním území města
- schvaluje podat žádost ke KÚ PK Plzeň o příspěvek z dotačního titulu „2020 Příspěvek
na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého
zásahového automobilu“ na opravu MAN CAS 16 pro JSDHO Hartmanice a dále z

dotačního titulu“ 2020 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ na pracovní
stejnokroje pro JSDHO Štěpanice
- schvaluje zadat opravu – výměnu havarijního části teplovodu před domem čp. 18, 19
v Hartmanicích f irmě XXXXXXXXXXXXX Vodoinstalace Sušice za nabídkovou cenu
205.960,- Kč bez DPH
- ukládá sdělit stavebníkovi zamýšlené přístavby k domu čp. 2 v Dobré Vodě, aby
provedl geometrické vytýčení hranic pozemku p.p.č. 4522/10 v k.ú. Hartmanice II a
zamýšlené přístavby, bez něhož stanovisko ve věci přístavby nelze vydat
- schvaluje poskytnout p. XXXXXXXXXXXXX úlevu na nájemném – tj. prominout platbu
jednoho měsíčního nájemného s tím, že v daném měsíci budou uhrazeny pouze zálohy
na služby spojené s užíváním bytu z důvodu zatečení do bytu.
- schvaluje poskytnout záštitu a spolupořadatelství XX. ročníku Plavecko -běžeckého
poháru dětí v Srní spolu s R- Teamem XXXXXXXXXXXXX, s úhradou nákladů ve výši
5.000,- Kč ze strany města
- schvaluje poskytnout Lince bezpečí, z.s.
5.000,- Kč na provoz krizové linky

XXXXXXXXXXXXX, f inanční dar ve výši

- schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 3/2020 – viz. příloha
2. ZM jednohlasně uděluje souhlas s celoročním hospodařením města a závěrečným
účtem města za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za
rok 2019 bez výhrad.
3. ZM jednohlasně schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města za
účetní období 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019.
4. ZM jednohlasně schvaluje vypořádání výsledku hospodaření z hlavní činnosti města
za rok 2019 ve výši 3.957.969,47 Kč (po zdanění) převést na účet 432 – Nerozdělený
zisk z minulých let.
5. ZM na základě doporučení hodnotící komise jednohlasně schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo na zakázku „Oprava cyklostezek Hartmanice za cenu 4.166.878,14 Kč bez DPH
(5.041.922,55 Kč včetně DPH) se společností SWIETELSKY stavební s.r.o.,
XXXXXXXXXXXXX, která podala na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava
cyklostezek Hartmanice“ nejvýhodnější nabídku.
6. ZM jednohlasně schvaluje na základě posouzení předložených nabídek v rámci
poptávkového řízení na zakázku „Osvětlení Hartmanice – průtah“ uzavření Smlouvy o
dílo na zakázku „Osvětlení Hartmanice – průtah“ za cenu 478.528,- Kč bez DPH
(579.009,20 Kč včetně DPH) se společností INVESTEL s.r.o. Klatovy, XXXXXXXXXXXXX,
která podala nejvýhodnější nabídku.
7. ZM jednohlasně schvaluje výsledek hospodaření Zdravotnických služeb Šumava s.r.o.
Hartmanice za rok 2019.
8. ZM jednohlasně schvaluje zařazení města do územní působnosti MAS Pošumaví, z.s.
na programové období 2021 – 2027.

9. ZM jednohlasně schvaluje obnovení kontokorentního úvěru ve výši 1.000.000,- Kč u
Čs. spořitelny, a.s., který bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy města a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy o obnovení kontokorentního úvěru.
10. ZM jednohlasně schvaluje zadat zpracování PD na opravu vodních ploch – p.p.č.
237 v k.ú. Hartmanice I, p.p.č. 3005/1 v k.ú. Hartmanice II + p.p.č. 266/8 v k.ú.
Hartmanice I, p.p.č. 4 v k.ú. Dolejší Těšov a p.p.č. 268 v k.ú. Chlum u Hartmanic.
11. ZM jednohlasně schvaluje zahájit jednání s NP Šumava o směně mostu M9 Paštěcký
most za pozemky např. pod komunikacemi na Velkém Babylonu.
12. ZM jednohlasně schvaluje, aby město učinilo nabídku bezúplatného převodu mostu
M10 Stodůlky do majetku státu.
13. ZM neschvaluje návrh nezabývat se otázkou studny v Loučové.
B) Ostatní závěry:
1. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti MŠ Hartmanice.
2. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti ZŠ Hartmanice.
3. ZM bere na vědomí inf ormaci o možnosti připomínkování nově zpracovávaného
pasportu MK.
4. ZM bere na vědomí kontrolu usnesení.

