
Usnesení zastupitelstva ze dne 13.12.2018 

Usnesení a závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané dne 13.12.2018 

**************************************************** 

A) USNESENÍ č. II./2/18: 

1. ZM schvaluje všechna níže uvedená rozhodnutí: 

- ukládá zadat u firmy LD stav výměnu vchodových dveří v Hartmanicích čp. 11 dle nabídky 
č. LDSU 18163 za cenu 47.635,- Kč s DPH 

-  ruší vyhlášenou Výzvu k podávání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Dodávka el. energie pro Město Hartmanice  v roce 2019“ 

-  rozhodlo vyhlásit novou Výzvu k podávání nabídky včetně zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka elektrické energie pro Město Hartmanice v 

roce 2019 

- jmenuje oprávněné osoby k dešifrování, otevírání a hodnocení nabídek výzvy „Rámcová 
dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva do kotelen Hartmanice na rok 2019“ a to:  p. 

Valdman Pavel, p. Ing. Bauchová Jana, p. Ing. Waldmannová Eva 

- schvaluje, aby dotace MAS Pošumaví na projekt reg. č. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_75/0006590 na projekt „Odborná jazyková učebna s 

bezbariérovým přístupem ZŠ Hartmanice čp. 98, přístavba vyrovnávací plošiny“ 
nebyla  příspěvkovou organizací Základní školou Hartmanice přijata 

- schvaluje požádat o prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy na zbudování 

vyrovnávací plošiny v ZŠ Hartmanice (výtah) 

- stanovuje pana Pavla Kojzara, p. Marii Šebestovou a p. MUDr. Jiřího Jedličku jako osoby 

oprávněné nosit závěsný státní znak při svatebních obřadech, tj. osobami oprávněným 
oddávat 

- ukládá zveřejnit záměr propachtování části pozemku p.č. 358/63 v k.ú. Hartmanice I 

- ruší delegaci zástupce města do Rady NP Šumava ze dne 24.11.2014 a   nově pro volební 

období 2018-2022 deleguje členem Rady NP Šumava za město pana Pavla Valdmana, 
starostu města 

- schvaluje vydání Směrnice č. 1/2018 pro poskytování osobních a ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, s účinností od  1.1.2019 ( viz. 
příloha) 

- schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce konvektomatu Hans Dampf, k využití školní 

jídelnou,  mezi Městem Hartmanice a příspěvkovou organizací Mateřskou školou 
Hartmanice 



- schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce keramické pece  ROHDE KE 105B s 

programátorem TC 304 k využití základní školou mezi Městem Hartmanice a příspěvkovou 
organizací Základní školou Hartmanice 

- vydává dodatek č. 1  Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Města 

Hartmanice – viz. příloha 

- vydává Plán inventur na rok 2018 – text viz. příloha 

- schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018 – viz. příloha 

- schvaluje  rozpočet příspěvkové organizace Mateřské školy Hartmanice na rok 2019 – 

viz. příloha 

- schvaluje střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace Mateřské školy 
Hartmanice na období 2020 – 2021 – viz. příloha 

- schvaluje rozpočet  příspěvkové organizace Základní školy Hartmanice na rok 2019 – viz. 

příloha 

- schvaluje střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní školy 

Hartmanice na období 2020 – 2021 – viz. příloha 

- schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola Hartmanice přijala na základě 
darovacích smluv (viz. příloha) finanční prostředky ve výši 3.000,- Kč na program NP 

Šumava související s výukou od XXXXXXXXXXXXXXXXX a ve výši 5.000,- Kč na zkvalitnění 
výuky a akce školy od XXXXXXXXXXXXXXXXX 

- schvaluje vyplatit ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy Hartmanice 

mimořádnou odměnu ve výši XXXXXXXX 

- schvaluje vyplatit ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Hartmanice 
mimořádnou odměnu ve výši XXXXXXXX 

- schvaluje uhradit z rozpočtu města výlet do Prahy dne 20.12.2018 na muzikálové 
představení Mýdlový princ v divadle Broadway pro pořadatele Mistrovství Šumavy v 
opékání prasat 

- schvaluje podat prostřednictvím firmy Having servis s.r.o. Praha 9 – Kyje žádost o dotaci 
ze zdrojů SFŽP na projekt oprav místních komunikací   „Podpora infrastruktury ve městě 
Hartmanice v NP Šumava“ 

- nesouhlasí s osázením štítové zdi obytného domu čp. 15 v Hartmanicích popínavou 

dřevinou - přísavník tříprstý 

2. ZM jednohlasně schvaluje od 1.1.2019 vyplácet zastupitelům v souladu s nařízením 

vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
v platném znění měsíční odměnu ve výši: místostarosta   9.000,- Kč, člen rady 1.500,- Kč, 

předseda finančního  výboru 1.300,- Kč, předseda kontrolního výboru   1.300,- Kč, člen 
finančního výboru 1.100,- Kč, člen kontrolního výboru 1.100,- Kč, člen zastupitelstva 600,- 

Kč. 



3. ZM jednohlasně schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Hartmanice ve výši 

168.000,- Kč na mzdové náklady Zdravotnickým službám Šumava s.r.o. 
Hartmanice XXXXXXXX a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

4. ZM jednohlasně schvaluje přijetí účelové dotace ve výši 23.800,- Kč od Krajského úřadu 
PK Plzeň na poskytování základních činností sociální služby Pečovatelská služba v rozsahu 

stanoveném v Pověření (sociální služba) a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 

5. ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 11/2018 – viz. příloha. 

6. ZM schvaluje rozpočet města na rok 2019 ve znění viz. příloha. 

7. ZM  schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na období 2020 – 2022. 

8. ZM jednohlasně schvaluje propachtovat p. XXXXXXXXXXXXXXXXX, část pozemku p.č. 
358/63 v k.ú. Hartmanice I o výměře 15 m2. 

9. ZM jednohlasně vydává s účinností od 14.11.2018 dodatek č. 1 ke zřizovací listině 

Školské rady při ZŠ Hartmanice  - viz. příloha. 

10. ZM jednohlasně jmenuje p. Pavlu Löffelmannovou, členku zastupitelstva města, 

zástupcem zřizovatele ve Školské radě při ZŠ Hartmanice. 

11. ZM jednohlasně schvaluje Zásady pro použití sociálního fondu ve znění viz. příloha. 

12. ZM jednohlasně schvaluje uzavření Rámcové smlouvy na dodávku dřevní štěpky jako 
paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2019. 

13. ZM jednohlasně stanovuje následující zálohové ceny pro rok 2019 teplo 
Hartmanice  460,- Kč bez DPH,   vodné Hartmanice, Vlastějov 15,65,- Kč bez DPH, stočné 
Hartmanice 33,05 Kč. 

14. ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie pro město 

pro rok 2019 s firmou X Energie s.r.o. Praha 1  XXXXXXXX. 

15. ZM jednohlasně schvaluje umístit pamětní desku na hřbitovní zdi v Dobré Vodě 

americkému vojákovi Fredovi Warren Ashleyovi, který byl na sklonku 2. světové války 

zastřelen nedaleko hřbitova v Dobré Vodě. 

16. ZM jednohlasně schvaluje podání žádosti ke Státnímu statku Jeneč o bezúplatný 

převod případně o nákup pozemků p.p.č. 64 v k.ú. Dolejší Těšov  a p.p.č. 639 v k.ú. 
Hartmanice I za max. cenu 30,- Kč/m2. 

17. ZM jednohlasně schvaluje zakoupení automatizovaného externího defibrilátoru pro 

jednotku SDH Hartmanice za cenu do 50.000,- Kč v případě, že se nepodaří získat 
prostředky na nákup z Nadace ČEZ. 

B) ZÁVĚRY: 

1. ZM bere na vědomí kontrolu usnesení. 

2. ZM bere na vědomí informace o ZŠ Hartmanice. 



3. ZM bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že zastupitelstvo nemá dostatek informací 

pro rozhodnutí o členství ve Sdružení místních samospráv ČR – budete toto rozhodnutí 
odloženo na příští zasedání zastupitelstva, přičemž do té doby budou zjištěny potřebné 

informace. 

4. ZM bere na vědomí, že Ing. Tomáš Beránek se vzdává   své odměny zastupitele a žádá 

 aby s ním byla uzavřena darovací smlouva, aby tyto peníze použity např. pro školu a 

školku. 

 5. ZM bere na vědomí, že Ing. Miroslav Michna se vzdává své odměny zastupitele  a žádá, 
aby s ním byla  uzavřena darovací smlouva, aby tyto peníze byly použity např. pro školku 

nebo školu. 

 6. ZM bere na vědomí požadavek Ing. Michny, aby byl vypracován podrobný plán 
hospodaření v lesích s tím, že příjmy a výdaje budou průběžně vyhodnocovány a k těmto 

údajům budou mít přístup všichni zastupitelé. 

 


