
Usnesení zastupitelstva ze dne 16.12.2019 

Usnesení a ostatní závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané dne 16.12.2019 

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

A) USNESENÍ č. VI./8/19: 

1. ZM jednohlasně schvaluje všechna níže uvedená rozhodnutí 

-  rozhodlo, že nejvýhodnější nabídka v rámci veřejné zakázky na dodavatele elektřiny pro město 
Hartmanice pro rok 2020 je nabídka firmy CENTROPOL ENERGY, a.s. Ústí nad Labem s nabídkovou 
cenou 431.926,- Kč + DPH a proto rozhodla s firmou CENTROLPOL ENERGY, a.s. Ústí nad Labem, 
XXXXXXXXXXXXXXX uzavřít smlouvu na dodávku el. energie pro město Hartmanice na rok 2020 

- schvaluje na základě veřejné zakázky „Rámcová dohoda na štěpky jako paliva do kotelen 
Hartmanice na rok 2020 uzavřít na 1.Q/2020 kupní smlouvu s firmou Pila Černý s.r.o. Chlum za cenu 
178,- Kč/prm + DPH a v dalších čtvrtletích postupovat dle minitendrů zveřejňovaných 
prostřednictvím NEN pro účastníky rámcové dohody 

- schvaluje snížení nájemného z nebytových prostor v Hartmanicích čp. 128, pronajatých 
XXXXXXXXXXXXXXX, po dobu od 1.1. do 21.8.2020 na částku 500,- Kč/měsíčně 

-   schvaluje osadit věž kostela sv. Kateřiny v Hartmanicích novými věžními hodinami za cenu 
27.000,- Kč + DPH 

- schvaluje  rozpočet MŠ Hartmanice na rok 2020   - viz. příloha 

- schvaluje  střednědobý výhled MŠ Hartmanice pro roky 2021 a 2022 

- schvaluje rozpočet ZŠ Hartmanice na rok 2020 – viz. příloha 

- schvaluje střednědobý výhled ZŠ Hartmanice pro roky 2021 a 2022 

- schvaluje vyplatit ředitelce MŠ Hartmanice odměnu ve výši XXXXX 

- schvaluje vyplatit ředitelce ZŠ Hartmanice odměnu ve výši XXXXX 

- schvaluje Plán inventur majetku města za rok 2019 – viz. příloha     

- schvaluje prodej zásoby dřeva vytěženého při kůrovcové kalamitě jako paliva za cenu 199, - Kč/prm 

- schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 11/2019 – viz. příloha. 

2. ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 12/2019. 

3. ZM jednohlasně schvaluje rozpočet Města Hartmanice na rok 2020 viz. příloha.  

4. ZM jednohlasně schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na období 20 – 2023 – viz. příloha. 



5. ZM jednohlasně rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  odstraňování komunálních 
odpadů – viz. příloha.  

6. ZM jednohlasně schvaluje poskytnutí dotace Zdravotnických službám s.r.o. Hartmanice 75 ve výši 
168.000,- Kč na provoz společnosti v roce 2020. 

7. ZM jednohlasně rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místních poplatcích – viz. 
příloha. 

8. ZM jednohlasně schvaluje prodloužení platnosti nájemních smluv od 1.1.2020 do 31.12.2020  u 
bytů a bytů zvláštního určení v DPS – viz. jmenné seznamy v příloze. 

9. ZM jednohlasně schvaluje zálohovou cenu tepla pro rok 2020 ve výši 528, - Kč/GJ včetně DPH. 

10. ZM schvaluje cenu vodného pro rok 2020 ve výši 20,- Kč/m3 bez DPH a cenu stočného pro rok 
2020 ve výši 38,- Kč/m3 bez DPH.    

11. ZM jednohlasně schvaluje ceny likvidace dovážených odpadních vod z jímek, žump a domovních 
ČOV pro rok 2020:  žumpy a jímky ředěné  45,- Kč/m3 bez DPH, žumpy a septiky zahuštěné 200, 
Kč/m3 bez DPH a kaly z domovních ČOV 500,- Kč/m3 bez DPH. 

12. ZM jednohlasně schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Města Hartmanice 
pro období 2020 -2029 – viz. příloha. 

13. ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy o dodávce zakázky   „Pořízení a doplnění datových 
sad digitální technické mapy“  s firmou GEOREÁL   s.r.o. Plzeň, XXXXXXXXXXXXXX za 
cenu  895.432,67 Kč s DPH. 

14. ZM  jednohlasně  schvaluje  navýšení  základního  kapitálu společnosti Pošumavská 

odpadová s.r.o. Klatovy na novou výši 2.166.210,- Kč, dále vyjadřuje souhlas, aby  nové 

vklady do společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. byly upsány takto: stávající společník 

Město Klatovy navýší svůj vklad na novou výši 1.100.000,- Kč, přistupující noví členové 

Obec Běšiny a Obec Vrhaveč vloží vklady ve výši odpovídající poštu obyvatel dané obce 

násobeného 30,- Kč – konkrétní výše vkladů viz. návrh společenské smlouvy a dále 

schvaluje znění nové společenské smlouvy Pošumavské odpadové s.r.o. Klatovy dle 

přiloženého návrhu -  viz. příloha 

15. ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy na provedené terénních úprav u čp. 130,    131 
Hartmanice s firmou Swietelsky s.r.o. Sušice za cenu  579.869,- Kč s DPH. 

16. ZM jednohlasně schvaluje ponechat odměny neuvolněných členů zastupitelstva města   ve 
stávající výši bez navýšení možného dle novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb..  

17. ZM   jednohlasně    schvaluje    neposkytnutí     finančního   příspěvku   do  veřejné   sbírky na 
pomoc zadlužené krušnohorské obci Bublava. 

B)  Ostatní závěry: 



1. ZM bere na vědomí informaci k mechanizaci na úklid sněhu z chodníků v Hartmanicích, kterou 
město zvažuje pořídit. 

2. ZM bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze. 

 


