
Usnesení zastupitelstva ze dne 15.8.2019 

  

A) USNESENÍ IV./6/19: 
1. ZM jednohlasně schvaluje všechna níže uvedená rozhodnutí:         

- poskytnout finanční dar 5.000,- Kč Diakonii ČCE Praha, XXXXXXXXXXXXX na poskytování 
služby raná péče pro rodinu s TP v obci 
- neschvaluje poskytnutí dotace společnosti Svatojánci z.s. Hrádek u Sušice na pořádání 
příměstských táborů 

- neschvaluje komukoliv pronajímat pozemek p.č. 124/4 v k.ú. Chlum u Hartmanic z důvodu 
zajištění přístupu k potoku a vodoměrné stanici pro případ povodní 
- požaduje do vyjádření pro společné územní a stavební řízení k přístavbě domu čp. 2 v 
Dobré Vodě na p.p.č. 4522/10 v k.ú. Hartmanice II uvést, že zamýšlená stavba nesmí mít 
žádný přesah na sousední pozemek p.č. 4522/16, stavba musí mít zajištěn svod dešťové 

vody mimo veřejné prostranství tj. na pozemek stavebníka, že veřejná   prostranství okolo 
nemovitosti nebudou v budoucnosti využívána k parkování vozidel vztahujících se k 

nemovitosti čp. 2 a dále, že zamýšlená přístavba působí vzhledově nesourodě se stávající 
budovou (typ oken, umístění vikýřů) a vzhledem k tomu, že se jedná o přístavbu měl by být 

sjednocen s typem stávající stavby 

- schvaluje pronájem fotbalového hřiště v Hartmanicích  FC Písek fotbal z.s. od 4.8. – 

18.8.2019  za cenu dle ceníku po vlastní vzájemné domluvě mužstev o prostřídání časů 
využívání hřiště 

-  schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 6/2019 viz. příloha 

- schvaluje s účinností od 1.7.2019 vnitřní předpis města o náhradě mzdy za dočasnou 
pracovní neschopnost – viz. příloha 

- schvaluje doplnění ceníku města o položku: Zapůjčení elektrorozvaděče s odečtovými 
hodinami za cenu 150,- Kč/den + 10.000,- Kč vratná kauce 

- schvaluje zakoupit pro JSDH Hartmanice sadu elektrod  pro defibrilátor určené pro dětské 
pacienty za cenu do 4.000,- Kč 

- ukládá nechat vypracovat nabídky na vozidlo  Mitshubishi L200 DC 2,4 DID včetně 
vybavení a předložit tyto ZM k rozhodnutí o nákupu vozidla 

- bere na vědomí informace o prodeji pozemků VLS s.p. Praha   v prostoru pod 
DPS  Hartmanice směrem k ČOV  v roce 2018 

- bere na vědomí informace o nabídce prodeje spolupodílu na vlastnictví pozemků VLS s.p. 
Praha pod MK v k.ú. Zhůří 

- bere na vědomí informace k nemovitosti čp. 2 v Hartmanicích 

2. ZM schvaluje nákup vozidla Mitsubishi L200 DC 2.4DI INVITE od firmy Ing. Heberlein 

Kašovice za cenu 666.710,- Kč s DPH. 

3. ZM schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 7/2019 – viz. příloha. 
4. ZM jednohlasně schvaluje uzavření  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o  umístění stavby „Vatětice, KT, p.č. 1/5 – NN“  č. IZ_12-0000677/1/VB 
– viz. příloha mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 
B) Ostatní závěry: 
1. ZM bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze zastupitelstva města. 

 


