Usnesení zastupitelstva ze dne 11.7.2019
USNESENÍ A OSTATNÍ ZÁVĚRY ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice ze dne 11.7.2019:
*****************************************************
A) USNESENÍ č. III./5/19:
1. ZM jednohlasně schvaluje všechna níže uvedená rozhodnutí:
- zakoupení 40 ks knih á 438,- Kč a 40 ks knih za cenu 163,- Kč Plzeňsko z nebe za celkovou
cenu 24.112,- Kč včetně DPH přičemž v knize bude na ½ strany prezentace města
- poskytnout Střednímu Pošumaví z.s.p.o. Hartmanice dotaci ve výši 31.170,- Kč na projekt
Pořízení odpočinkového a naučného mobiliáře v obcích Středního Pošumaví, což
představuje podíl Města Hartmanice na tomto projektu v rámci dotačního programu
Plzeňského kraje PSOV PK 2019 a uzavřít o poskytnutí dotace veřejnoprávní smlouvu
- záštitu a spolupořádání Plavecko-běžeckého poháru (závodu dětí v obci Srní v měsíci
září 2019) formou úhrady části nákladů ve výši 5.000,- Kč s R-Teamem Praha
- odložit rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku Diakonii ČCE Praha na ranou péči
terénní sociální služby do doby prověření skutečného stavu věci
- uskutečnit poptávku na provedení nezbytných oprav balkonů a plechování okolo komína
na bytovém domě v Kundraticích čp. 19
- pronájem hřiště v Hartmanicích v termínu od 9. – 13.8. 2019 fotbalovému klubu FC
Písek za účelem konání soustředění žáků
- že nebude podáno odvolání proti rozhodnutí MěÚ Sušice č.j.: 2398/18/ZPR/Ran ve
věci studny v osadě Loučová, pokud písemné stanovisko právníka (jenž bude doručeno do
26.6.2019) nebude podání odvolání přímo doporučovat
- předat záležitost zásobování vodou v Dolejším Krušci k posouzení právníkovi
- objednat u firmy PasProRed s.r.o. Holkov zpracování pasportu místních komunikací
včetně pasportu a projektu svislého dopravního značení.
2. ZM jednohlasně schvaluje uzavřít dodatek č. 3 Smlouvy o dílo „II/145 a II/190 Průtah
Hartmanice“ ze dne 6.4.2018 mezi smluvními stranami tj.: Městem Hartmanice, Správou
a údržbou silnic PK, p.o. – Plzeň, XXXXXXXXXXX a Silnicemi Klatovy, a.s. – Klatovy,
XXXXXXXXXXX a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3 – viz. příloha.
3. ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební
s.r.o., IČ: 48035599, XXXXXXXXXXX České Budějovice na realizaci projektu „Oprava
komunikace Palvinov – Mouřenec, k.ú. Štěpanice a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy neboť společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., XXXXXXXXXXX České Budějovice je
vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikací Hartmanice,
část 1a - Oprava komunikace Palvinov – Mouřenec, k.ú. Štěpanice.

4. ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Silnice Klatovy, a.s.,
XXXXXXXXXXX Klatovy na realizaci projektu „Oprava komunikace Palvinov – Mouřenec, k.ú.
Vatětice“ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy neboť společnost Silnice
Klatovy, a.s., XXXXXXXXXXX Klatovy je vítězným uchazečem veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava komunikací Hartmanice, část 1b - Oprava komunikace Palvinov –
Mouřenec, k.ú. Vatětice“.
5. ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební
s.r.o., XXXXXXXXXXX České Budějovice na realizaci projektu „Oprava komunikace Štěpanice
– Zálužice a Dobrá Voda – Babylon“ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy
neboť společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., XXXXXXXXXXX České Budějovice je vítězným
uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikací Hartmanice, část 1c Oprava komunikace Štěpanice – Zálužice a Dobrá Voda – Babylon“.
6. ZM jednohlasně schvaluje nákup pozemku p.č. 476/2 a 471/5 k.ú. Dolejší Krušec o
výměře 281 m2 do majetku města za cenu 300,- Kč/m2 + ostatní náklady spojené s realizací
prodeje.
7. ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 5/2019 – viz. příloha.
8. ZM jednohlasně pověřuje radu města k provedení poptávkového řízení na nákup
osobního automobilu pro potřeby místního hospodářství města.
B) Ostatní závěry:
1. ZM bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze.

