
Usnesení zastupitelstva ze dne 6.6.2019 

Usnesení a závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané dne 6.6.2019 

A) USNESENÍ  č. II./4/19 

1. ZM jednohlasně schvaluje všechna níže uvedená rozhodnutí:  

- schvaluje zakoupit osobní automobil Mitsubishi Eclipse cross 1,5  CTV 4WD INTENSE u 
firmy Ing. Heberlein, XXXXXXXXXXX  za cenu 727.980,- Kč s DPH 

- neschvaluje pořízení leteckých snímků města 

- schvaluje, aby se město připojilo k celosvětové akci na ochranu životního prostředí 

Hodina Země 

- schvaluje nabídnout Biskupství  České Budějovice odkoupení pozemku p.č. 4522/2 v k.ú. 
Hartmanice II, o výměře 5 m2, za cenu do 30,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s 

realizací prodeje pozemku městu 

- schvaluje požádat KÚ PK Plzeň o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45.000,- Kč pro 
SDH Hartmanice z dotačního titulu „Podpora SDH v roce 2019“ 

- schvaluje, aby příspěvková organizace ZŠ Hartmanice přijala finanční dar 5.000,- Kč od 
MUDr. L. Jona, Hartmanice 

  - schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Hartmanice za rok 2018 s 

výsledkem hlavní činnost 11.976,63 Kč a hospodářská činnost 265,- Kč 

  -  schvaluje  převod  výsledku  hospodaření  příspěvkové  organizace  ZŠ Hartmanice za 

rok   2018 ve výši 12.241,63 Kč do rezervního fondu 

- schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Hartmanice za rok 2018 s 

výsledkem hlavní činnost 66.580,97 Kč a hospodářská činnost 14,17 Kč 

- schvaluje převod výsledku hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hartmanice  za rok 
218 ve výši 66.595,14 Kč následovně: do rezervního fondu 46.595,14 Kč a  do fondu 

odměn 20.000,- Kč 

- schvaluje, aby město provedlo výměnu herních prvků v zahradě Mateřské školy 
Hartmanice v ceně do 250.000,- Kč 

- schvaluje, aby obrubníky na náměstí v Hartmanicích byly při stavební akci „II/145 a 
II/190  Hartmanice  - průtah – II. etapa“ provedeny ze žuly 

- schvaluje, aby v rámci stavební akce „II/145  II/190 Hartmanice – Průtah – II. etapa“ byly 

osazeny světelné body veřejného osvětlení PHILIPS BGP 781 T25 a BGP61 T25  a světla 
stejného typu v počtu 3 ks, aby byla osazena na malém náměstí u kostela v Hartmanicích  

- schvaluje  na kotelně čp. 140 v Hartmanicích provést jen nejnutnější opravy  a na konc i 

léta provést opakovanou kontrolu stavu střechy 



  - nemá výhrad, pokud bude zimní údržba silnice II/190 v úseku Hartmanice – Železná 

Ruda zajišťována chemickým posypem 

- nemá  námitek  proti uskutečnění jednání mezi městem a firmou Rumpold – P o likvidaci 

odpadů v Hartmanicích 

- schvaluje přidělit byt č.  22  v DPS Hartmanice čp. 151 od   8. 4. 2019 na dobu určitou do 
31.12.2019 panu XXXXXXXXXXX  

- schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 1/2019 – viz. příloha 

- schvaluje poskytnout Lince bezpečí Praha  8 finanční dar ve výši 2.500,- Kč na zajištění 

provozu dětské krizové linky 

- schvaluje poskytnout Komunitě pro duchovní rozvoj, o.p.s. Čkyně finanční dar ve výši 
1.500,- Kč na vydání publikace Lesy českého státu 

- schvaluje, aby byl Mysliveckým sdružením Hartmanice vybudován na p.p.č. 54/3 v k.ú. 
Světlá u Hartmanic malý pomníček panu XXXXXXXXXXX, který zde 26.7.2018 při práci v 

lese tragicky zahynul 

- schvaluje přijetí  fin. daru 3.000,- Kč od SDH Hartmanice  pro Základní školu Hartmanice 
na zkvalitnění výuky 

- schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 2/2019 – viz. příloha 

- rozhodla vyrozumět  XXXXXXXXXXX, že nelze vyhovět jejich podnětu na vybudování 

mostu pro přístup k nemovitosti čp. 2 přes potok Volšovka, jelikož město v dané lokalitě 
nevlastní žádné pozemky a dále pověřuje p. XXXXXXXXXXX, aby záležitost  XXXXXXXXXXX  

projednal osobně 

- neschvaluje uzavření smlouvy o pojištění právní ochrany obce u DAS 

- schvaluje poskytnutí finančního daru 20.000,-  XXXXXXXXXXX  na odstraňování škod v 
souvislosti s požárem stavby na p.p.č. 181/5 v k.ú. Hartmanice I dne 16.4.2019. RM dále 

ukládá v případě zjištění dalších možností pomoci informovat starostu města  

- trvá na dodržení rozhodnutí  ZM ze dne  7.3.2019, aby město od 1.7.2019 začalo využívat 
pro likvidaci odpadů ve správním území města služby Pošumavské odpadové, a.s. Klatovy, 

jíž je členem 

- svolává na čtvrtek 6.6.2019 v 17.00 hodin veřejné zasedání ZM  s programem mimo jiné 

pacht, pronájem NP, nákup pozemků, prodej pozemků, závěrečný účet města, výsledek 

hospodaření města k 31.12.2018, rozpočtové opatření 

- schvaluje poskytnout dotaci ve výši 40.000,- Kč Památníku Hartmanice – Horská 

synagoga Hartmanice,  XXXXXXXXXXX  a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o 
poskytnutí dotace 

- schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 3/2019 – viz. příloha 



- schvaluje zadat u firmy AKK economy s.r.o. Plzeň kontrolu hospodaření příspěvkové 

organizace Mateřské školy Hartmanice a příspěvkové organizace Základní školy 
Hartmanice  a  schvaluje vydat  firmě AKK  economy s.r.o. Plzeň pověření k provedení 

kontroly hospodaření příspěvkových organizací, přičemž jedním z členů kontrolní skupiny 
bude zaměstnanec Města Hartmanice 

- neschvaluje placenou prezentaci města v příloze deníku MF dnes 

- neschvaluje placenou prezentaci v mapovém průvodci  či trhací mapě Šumavy 

- schvaluje, aby město uzavřelo u pojišťovny Kooperativa skupinové úrazové pojištění pro 
členy Sboru dobrovolných hasičů v nižší variantě pojistného plnění 

- bere na vědomí informace k záležitosti výměny vodovodních přípojek k hlavnímu 

vodovodnímu řadu, který se bude vyměňovat v rámci stavební akce „II/145  II/190 
Hartmanice – Průtah – II. etapa“ s tím, že  tato záležitost bude projednána s majiteli 

(odběrateli) dotčených nemovitostí 

- bere na vědomí, že  škoda na střešní krytině na domu čp. 94 v Hartmanicích, vzniklá 
větrem dne 10.3.2019, bude uplatněna jako pojistná událost 

- bere na vědomí informace ke studně v Loučové 

- doporučuje ZM před rozhodnutím o prodeji pozemku v lokalitě u DPS Hartmanice, 

nejprve zadat vypracování urbanistické studie dané části města Hartmanice 

- bere na vědomí informace k otázce mostu ve Světlé u nemovitosti čp. 2 

- RM bere na vědomí, že firma RUMPOLD – P Příbram předloží městu nabídku na cenu 

likvidace odpadů v Hartmanicích pro roky 2019 a 2020 

- bere na vědomí informace o dotačním titulu na výsadbu původních listnatých dřevin 
nebo   ovocných stromů 

- bere na vědomí přehled porovnání cen vodného a stočného za rok 2018 oproti kalkulaci 

– viz. příloha 

- bere na vědomí informaci o ceně vozidla SUBARU FORESTER dle znaleckého posudku 

- bere na vědomí špatný technický stav vozidla NISSAN, který má STK do 19.6.2019 

- ukládá prověřit možnosti realizace výstavby opěrné zdi u čp. 79, 80 v Hartmanicích 

- doporučuje ZM zvážit nabídku na koupi domu čp. 2 v Hartmanicích 

- ukládá prověřit možnosti, jak provést opravu omítky na komíně u kotelny čp. 36 v 

Hartmanicích 

- bere na vědomí  vizualizaci návrhu terénních úprav u MěÚ 

- bere na vědomí zveřejnění záměrů pachtu pozemku a pronájmu nebytových prostor 



- bere na vědomí podnět občanů osady Hořejší Krušec k zásobování pitnou vodou, nyní se 

však nepředpokládá řešení otázky dodávky pitné vody v této osadě 

- bere na vědomí informace k řešení stavby opěrné zdi u čp. 79, 80 v Hartmanicích 

- bere na vědomí informace k zonaci NP Šumava. 

2. ZM jednohlasně uděluje souhlas s celoročním hospodařením města a závěrečným 

účtem města za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za 
rok 2018 bez výhrad – viz. příloha. 

3. ZM jednohlasně schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města za účetní 

období 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018 – viz. příloha. ZM jednohlasně schvaluje 
výsledek hospodaření z hlavní činnosti města za rok 2018 ve výši 3.863.483,42 Kč (po 

zdanění) převést na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let. 

4. ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č.  4/2019 – viz příloha. 

5. ZM jednohlasně schvaluje dodržení rozhodnutí  ze dne  7.3.2019, aby město od 

1.7.2019    začalo využívat pro likvidaci odpadů ve správním území města služby 

Pošumavské odpadové, a.s. Klatovy, jíž je město členem. 

6. ZM jednohlasně schvaluje pacht pozemku p.č. 185/1 v k.ú. Chlum u Hartmanic panu  

XXXXXXXXXXX  od 15.6.2019 na dobu neurčitou za cenu 228,- Kč/rok. 

 7. ZM jednohlasně schvaluje pronájem nebytových prostor (bývalých školních dílen) o 
celkové výměře 73 m2 panu  XXXXXXXXXXX  na dobu neurčitou za cenu 11.638,- Kč/rok. 

 8. ZM jednohlasně schvaluje přijmout jako dar do majetku Města Hartmanice pozemek 

p.č. 4522/22 v k.ú. Hartmanice II od Římskokatolické farnosti Dobrá Voda,  XXXXXXXXXXX  
a uhradit ostatní náklady  s tím spojené. 

 9. ZM jednohlasně schvaluje nákup  pozemků p.č. 639 v k.ú. Hartmanice I a p.p.p.č. 437 v 

k.ú. Dolejší Těšov od  Státního statku Jeneč, st. podniku v likvidaci,  XXXXXXXXXXX  za cenu 

44.910,- Kč + ostatní náklady spojené s realizací prodeje. 

10. ZM jednohlasně schvaluje  odprodej st.p.č. 86 v k.ú. Kundratice I o výměře  10 m2 a 
st.p.č. 56 v k.ú. Hořejší Těšov o výměře 11 m2 za cenu dle znaleckého posudku + náklady 
spojené s realizací prodeje společnosti ČEZ Distribuce, a.s. XXXXXXXXXXX. 

 11. ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava bytových domů čp. 

130,131, Hartmanice“ s firmou Babor XXXXXXXXXXX , za cenu 505.919,50 Kč s DPH. 

 12. ZM jednohlasně schvaluje projevit předběžný zájem o budoucí koupi domu čp. 2 v 

Hartmanicích. 

 13. ZM rozhodlo, že starosta města na jednání Rady NP Šumava o nově navržené zonaci 
NP nebude hlasovat pro schválení navržené zonace, bude buď proti nebo se zdrží 

hlasování.  



 14. ZM rozhodlo vybudovat novou opěrnou zeď při silnici II/145 v Hartmanicích u čp. 79, 

80 ze systému teramesh. 

 15. ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 

1.000.000,- Kč u Čs. spořitelny, a.s. s tím, že úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými 

příjmy a  pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

B) OSTATNÍ ZÁVĚRY: 

1. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti ZŠ Hartmanice. 

2. ZM bere na vědomí informace k návrhu zonace NP Šumava  poskytnuté ředitelem NP 

Šumava Mgr. P. Hubeným. 

3. ZM bere na vědomí kontrolu usnesení  z minulého jednání.  

 


