Usnesení zastupitelstva ze dne 10.9.2020
Usnesení a ostatní závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané dne
10.9.2020
*****************************************************
A) USNESENÍ č. III./11/20:
1. ZM schvaluje všechny níže uvedené projednané záležitosti:
- schvaluje poskytnout Diakonii ČCE Praha f inanční dar ve výši 5.000, - Kč na
poskytování
služby raná péče pro dítě s TP v našem městě
- schvaluje poskytnutí dotace Střednímu Pošumaví z.s.p.o. Hartmanice XX ve výši
36.607,- Kč
jako podíl na projektu „Modernizace autobusových čekáren v obcích Středního
Pošumaví
– II. etapa“, do kterého je město zapojeno
- schvaluje poskytnutí dotace Střednímu Pošumaví z.s.p.o. Hartmanice XX ve výši
30.161,40
Kč, jako podíl na projektu „Obnova a doplnění značení a mobiliáře cyklotras na území
Středního Pošumaví“, do kterého je město zapojeno
- schvaluje přijetí dotace ve výši 7.000,- Kč od Plzeňského kraje Plzeň pro JSDHO
Štěpanice
(neinvestiční dotace na pracovní oděvy) a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace
- schvaluje poskytnout bez náhrady – uhradit autobus města Spolku pro Hartmanice
za účelem
pro uspořádání výletu dětí z Hartmanic do Boubínského pralesa
- schvaluje pronájem f otbalového hřiště v Hartmanicích f otbalovému klubu FC Písek
f otbal
z.s. od 9.8. do 23.8.2020
- schvaluje prominout p. XXXXXXX, Hartmanice 40 platbu 2 měsíčních nájmů z bytu
(zálohy
na služby budou hrazeny beze změny) a dále schvaluje prominout p. XXXXXXX,

Hartmanice 40 platbu 1 měsíčního nájmu z bytu (zálohy na služby budou uhrazeny
beze
změny)
- rozhodla neposkytnout f inanční podporu na provozování Letní kulturní scény v
Dolejším
Těšově (v zámku - čp. 1)
- schvaluje přijetí dotace ve výši 52.500,- Kč od Plzeňského kraje Plzeň pro JSDHO
Hartmanice
(neinvestiční dotace na opravu menšího rozsahu cisternové automobilové stříkačky –
MAN
16) a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
- schvaluje uzavření smlouvy o dílo s f irmou SOVT-RADIO s.r.o. Vodňany, XXXXXXX,
na akci
„Osazení orientačních ukazatelů rychlosti Hartmanice“ za cenu 116.014,80 Kč včetně
DPH.
- schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 4/2020 viz. příloha
- schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Hartmanice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín o
zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IE-0006086/VB/003 jejíž součástí je platný bude GP
- schvaluje zakoupit 5 ks knih „Po stopách osvobození – Svoboda nebyla zadarmo“ za
cenu á
400,- Kč
- schvaluje dát výpověď bez výpovědní doby z pachtovní smlouvy uzavř ené mezi
Městem
Hartmanice a p. XXXXXXX XXXXXXX, dne 28.3.2017 na část p.p.č. 496/1 v k.ú.
Štěpanice, neboť propachtovaný pozemek není užíván v souladu se smlouvu pouze ke
skladování otopového dřeva
- schvaluje přijetí dotace od KÚ PK Plzeň ve výši 10.000,- Kč na „Kalendář – památky
a příroda
Hartmanicka“
- schvaluje přijetí dotace od KÚ PK Plzeň ve výši 87.000,- Kč na „Osazení orientačních
ukazatelů

rychlosti Hartmanice“
- schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 5/2020 viz. příloha
- schvaluje platový výměr ředitelky MŠ Hartmanice od 1.8.2020
- schvaluje přijetí f inančního příspěvku 11.700,- Kč od MŽP Praha na hospodaření v
lesích,
dotace na Výsadbu ovocných stromů v lokalitě Dolejší Těšov (p.p.č . 170) ve výši
154.275,Kč od MŽP Praha a dotace na Ošetření skupiny památných stromů „Krušecká lipová
alej“
(p.p.č. 375 Dolejší Krušec) ve výši 75.867,- Kč od MŽP Praha
- schvaluje poskytnout Památníku Hartmanice, Horská synagoga, XXXXXXX dotaci na
provoz synagogy ve výši 40.000,- Kč
- schvaluje podat žádost ke KÚ PK Plzeň o dotaci na osazení měřičů rychlosti v osadě
Chlum
(na rovině u výjezdu z pily) s tím, že pokud město se žádosti uspěje, přijme od f irmy
Pila
Černý s.r.o. Chlum dar na realizaci ve výši 30.000,- Kč. Pokud nebude žádost o dotaci
úspěšná, měřiče rychlosti v osadě Chlum město osazovat nebude
- schvaluje podobu znaku města a jeho umístění na vlajku města v provedení, které je
popsáno v listině (privilegia Rudolf a II z roku 1607 pro město Hartmanice) uložené
v Národním archivu Praha
- schvaluje provedení výsprav komunikací Chlum - Prostřední Krušec, v Dolejší
Těšově,
Dolejší Těšov – Vlastějov + ve Vlastějově, dle nabídky f irmy Swietelsky stavební, s.r.o.
Sušice
– viz. příloha
- schvaluje vstoupit v jednání s vlastníky okolních pozemků okolo cesty Dobrá Voda Babylon o možnosti jejich f inančního přispění na provedenou opravu této cesty
- schvaluje u f irmy Panoramas s.r.o. Kroměříž objednat nasnímání obce + objektu
synagogy

a kostela sv. Kateřiny dronem dle zpracované nabídky
- schvaluje nechat udělat dotisk 100 ks stolního kalendáře „Památky a příroda
Hartmanicka“
- schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 6/2020 – viz. příloha
2. ZM jednohlasně schvaluje udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ Hartmanice
pro školní
rok 2020/2021.
3. ZM jednohlasně schvaluje udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ŠD Hartmanice
pro školní
rok 2020/2021.
4. ZM jednohlasně schvaluje pacht pozemků část p.p.č. 120, část p.p.č. 123/1, část
p.p.č. 122 a
pozemky p.č. 123/1 a 121 v k.ú. Dolejší Těšov o celkové výměře 1574 m2 p.
XXXXXXX XXXXXXX.
5. ZM jednohlasně schvaluje pacht části p.p.č. 148/1 v k.ú. Kojšice o výměře 9.607
m2 p. XXXXXXX XXXXXXX.
6. ZM jednohlasně schvaluje odprodej p.p.č. č. 86/8 v k.ú. Světlá u Hartmanic
XXXXXXX XXXXXXX
za cenu 100,- Kč/m2 + ostatní náklady spojené s realizací prodeje.
7. ZM jednohlasně schvaluje prodej části části p.p.č. 254/2 a p.p.č. 187/1 v k.ú.
Chlum u
Hartmanic cca 430 m2 (upřesní se GP) p. M. Hanzíkové, Chlum 21 za cenu 30,- Kč/m2
+ ostatní
náklady spojené s realizací prodeje.
8. ZM jednohlasně schvaluje nákup části p.p.č. 156 v k.ú. Chlum u Hartmanic cca 430
m2 (upřesní
se GP) za cenu 30,- Kč/m2 + ostatní náklady spojené s realizací nákupu do majetku
Města
Hartmanice.
9. ZM jednohlasně schvaluje prodej části p.p.č. 114/1 části 130 v k.ú. Loučová o
výměře celkem
19 m2 p. XXXXXXX XXXXXXX za cenu 300,- Kč/m2 + ostatní náklady spojené
s realizací prodeje.

10. ZM jednohlasně schvaluje nákup části p.p.č. 34/7 v k.ú. Loučová (4 m2) za cenu
300,- Kč/m2 +
ostatní náklady spojené s realizací nákupu do majetku Města Hartmanice.
11. ZM jednohlasně schvaluje přijetí dotace od SFŽP ČR, XXXXXXX, Praha dle
rozhodnutí o
poskytnutí č. 1190800013 na akci „Osvětlení Hartmanice – průtah“ a pověřuje
starostu
k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP.
12. ZM jednohlasně schvaluje přijetí dotace od SFŽP ČR, XXXXXXX, Praha dle
rozhodnutí
o poskytnutí č. 1190800005 na akci „Oprava cyklostezek Hartmanice“ a pověřuje
starostu
k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP.
13. ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a
dohody o umístění stavby „Vlastějov, KT, p.č. 24/4 – NN, č. IV-12-0016268/1/VB“ s
ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, XXXXXXX.
14. ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 7/2020 – viz.
příloha.
15. ZM jednohlasně schvaluje vyobrazení vlajky města v podobě (návrhu č. 4 ) svisle
po okrajích
stříbrná vprostřed modrá (1:4:1) a na její modré části je umístěn znak města.
16. ZM jednohlasně schvaluje podání žádosti k HZS PK Plzeň o poskytnutí dotace na
odbornou
přípravu, zásah, vybavení a opravy pro JSDH Hartmanice.
B) Ostatní závěry:
1. ZM bere na vědomí zprávu o Mateřské škole Hartmanice.
2. ZM bere na vědomí zprávu o Základní škole Hartmanice.
3. ZM bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze.
Usnesení zveřejněno dne:
sejmuto dne:

