
Usnesení a ostatní závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice ze dne 16.12.2022
*********************************************************************************

         A)  USNESENÍ č. IV./16/21:
               1. ZM jednohlasně schvaluje všechna níže uvedená rozhodnutí:
                 -     schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje Plzeň ve výši 22.682,- Kč – vyrovnávací

platby za poskytování SOHZ  (pečovatelská služba)
      -    schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 8/2021 – viz. příloha

   -    schvaluje uzavření příkazních smluv s firmou GPL – INVEST  s.r.o. České Budějovice  na
provádění technického dozoru staveb: „Hartmanice – podpora infrastruktury v NP
Šumava“ a „Hartmanice – úprava a obnova veř. prostranství“

                 -  ukládá vyrozumět žadatele o vyhrazení parkovacího místa pro byt v domě čp.  27
v Hartmanicích, že  nelze vyhovět, jelikož z důvodu nedostatku veřejných ploch žádná
parkovací místa město nemá

                 -     schvaluje   umožnit   komunikační   napojení   pozemku   p.č. 51/2   v  k.ú. Hartmanice I na
účelovou komunikaci města, dále nesouhlasí přeložením VO, neboť světelný bod osvětluje
komunikaci k Hořejšímu Krušci

                 -  souhlasí s překopem pozemku města p.č. 200/6 v k.ú. Štěpanice pro uložení vedení
elektřiny od sloupu VO k hraně pozemku st.p.č. 6 a dále  schvaluje zřízení věcného
břemene tohoto vedení elektřiny za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč + DPH  + úhradu všech
nákladů spojených se zřízením věcného břemene pro p. S. Mužíkovou, Sušice, ul. Nová
923

                -      ukládá vyrozumět  žadatelku, že město neuvažuje o prodeji p.p.č. 440/10 v k.ú. Hartmanice
I, jelikož se jedná o dětské hřiště a občanskou vybavenost město neprodává

                   -   ukládá záležitost vlastnictví  nemovitosti p.č. 693 v k.ú. Hartmanice I předat k řešení
právnímu zástupci

                -     schvaluje   zakoupit   vánoční   výzdobu   na sloupy   VO v Hartmanicích v ulici od náměstí
směrem ke kostelu

                   -     nezúčastnit se  v placeného pořadu Běžkotoulky
                   -     schvaluje   účast   v projektu rekonstrukce pomníku padlých amerických vojáků na Zhůří
                   -     schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v Hartmanicích čp. 10 od 1.12.2021 na

dobu 20 let s Římskokatolickou farností Hartmanice
                -  schvaluje poskytnout společnosti BABYBOX z.s. Praha 10 finanční dar 2.000,- Kč na

modernizaci babyboxu v Klatovech
                -    schvaluje poskytnout dotaci Oblastní charitě Sušice, IČ: 64388441 dotaci 40.000,- Kč na

poskytování sociálních služeb v roce 2022
                - schvaluje  vedení trati Historic Vltava Rallye a  Rallye Šumava Klatovy v roce 2022 přes

pozemky města (komunikace Keply – Kochánov)
                -     schvaluje Plán inventur pro rok 2021 – viz. příloha
                -  schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory – pohostinství  v Kundraticích

čp. 22 s p. Lýdií Tomanovou, Rotava, Sídliště 649 dohodou k 31.12.2021
                -     schvaluje  zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor – pohostinství v Kundraticích

čp. 22
                -     schvaluje    ukončení    nájemní    smlouvy na nebytové prostory  –  pravá část  (prodejna

Světluška)  v Hartmanicích čp. 44 s p. Alenou Liďákovou, Hořejší Krušec 19 dohodou
k 31.12.2021

                -   schvaluje  zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor – pravá část (nyní prodejna
Světluška) v Hartmanicích čp. 44

                -     schvaluje přijetí finančního daru 5.000,- Kč od MUDr. L. Jona, Hartmanice 23 pro Základní
školu Hartmanice na zkvalitnění výuky a akce související s výukou



                -    pověřuje starostu, aby na Radě NPŠ dne 18.11.2021 zastával stanovisko k zóně kulturní
krajiny národního parku – aby bylo zachováno alespoň 1,2% ploch pro rozvoj obcí

                -      schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 9/2021 – viz. příloha
                -      schvaluje návrh rozpočtu PO Základní škola Hartmanice na rok 2022 – viz. příloha
                -      schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO ZŠ Hartmanice – viz. příloha
                -      schvaluje návrh rozpočtu PO Mateřská škola Hartmanice na rok 2022 – viz.  příloha
                -      schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO MŠ Hartmanice – viz. příloha
                -    schvaluje dodavatele  k zakázce  „Rámcová dohoda na dodávku štěpky jako paliva do

kotelen Hartmanice na rok 2022“ dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek – viz.
příloha a jednohlasně schvaluje uzavření příslušných smluv s dodavateli

                -    schvaluje dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka el. energie pro město
Hartmanice na rok 2022“ dle záznamu o výběru dodavatele a jednohlasně schvaluje
uzavřít smlouvu s dodavatelem Pražská plynárenská, a.s. Praha

                -    schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6.000,- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných
hasičů Hartmanice

                -     ukládá vyzvat SÚS ke kontrole stavu stromů při komunikaci Hartmanice – Chlum
                -    schvaluje pro rok 2022 ceny – vodné: 22,- Kč/m3 bez DPH; stočné: 43,- Kč/m3 bez DPH;

zálohová cena tepla:  500,- Kč/GJ bez DPH
                -     schvaluje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zák.  č. 128/2000 Sb. a § 12 odst. 1 a § 59 odst.

2 zák. č. 90/2012 Sb. smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti, která bude uzavřena
obchodní společností Zdravotnické služby Šumava s.r.o. Hartmanice 75, IČ: 28031792
s jednatelkou společnosti Ing.  Janou Bauchovou ve znění viz. příloha a pověřuje starostu
města, aby na jednání valné hromady společnosti Zdravotnické služby Šumava s.r.o.
hlasoval jménem Města Hartmanice pro schválení smlouvy

                 -   schvaluje zaslat p. T. Potůčkovi, Ostrava dopis, že město bylo a je vlastníkem p.p.č. 693
v k.ú. HartmaniceI včetně stavby garáže a že je město připraveno o věci jednat

                 -  schvaluje požádat o členství v Asociaci turistických informačních center ČR a dále schvaluje
podat žádost o certifikaci informačního střediska

                 -    schvaluje přidělit byt č. 1 v Hartmanicích čp. 8 p. Martinu Kašíkovi, Hartmanice čp. 136
                 -   schvaluje neposkytnout   žadateli  p. R. Harvalíkovi, Kartušín finanční příspěvek na provoz

pojízdné prodejny masa
                 -    schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 10/2021 – viz. příloha

                    -    nemá  námitek   proti   zřízení autobusové zastávky v Dobré Vodě „na Rovině“
                    -  schvaluje vyplatit ředitelce PO Mateřská škola Hartmanice odměnu ve výši 25.000,- Kč
                    -    schvaluje vyplatit ředitelce PO Základní škola Hartmanice odměnu ve výši 25.000,- Kč
                    -     schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti pro zařízení distribuční soustavy na p.p.č.

68/4 v k.ú. Chlum u Hartmanic ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
                 -     schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1013C21/03

mezi Městem Hartmanice (oprávněný) a  Státním pozemkovým úřadem Plzeň (povinný)
na p.p.č. 4531 v k.ú. Hartmanice II pro připravovanou stavbu „Hartmanice, připojení vrtu
H3“.

2.  ZM schvaluje předložený návrh rozpočtu města na rok 2022 – viz. příloha.
        3.  ZM schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu města – viz. příloha.

4.  ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 11/2021 – viz. příloha.
5. ZM jednohlasně schvaluje poskytnutí dotace ve výši 168.000,- Kč Zdravotnickým službám

Šumava s.r.o. Hartmanice 75 na provoz společnosti.
6.  ZM jednohlasně   vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní

systém odpadového hospodářství – viz. příloha.
        7.  ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a

dohody o umístění stavby distribuční soustavy na p.p.č. 130 v k.ú. Loučová s ČEZ Distribuce,
a.s. Děčín.



8.  ZM jednohlasně schvaluje  přijetí daru pozemků p.p.č. 316/7; 316/8; 316/9;, 316/10; 316/11;
316/12; 316/13; 447/3; 447/5; 471/6; 471/7; 471/8; 471/9; 471/10; 471/11; 473/3; 473/4;
473/5; 473/6; 473/7; 473/8 ; 473/9  v k.ú. Hartmanice I, o celkové výměře 4.514 m2 od
Plzeňského kraje Plzeň do majetku města.

9.  ZM jednohlasně schvaluje darování pozemků města p.č. 445/5 a 537/2 v k.ú. Hartmanice I, o
celkové výměře  381 m2 Plzeňskému kraji Plzeň.

       10.  ZM jednohlasně schvaluje nezakoupit část p.p.č. 51/2 v k.ú. Hartmanice I a neodprodat část
p.p.č. 55/3 v k.ú. Hartmanice I majitelům nemovitosti Hartmanice 57.

       11. ZM jednohlasně schvaluje  prodloužení nájemních smluv u bytů v majetku města – soupis viz.
příloha o 1 rok do 31.12.2022.

      12. ZM jednohlasně schvaluje prodloužení nájemních smluv u bytů zvláštního určení v Domě
s pečovatelskou službou Hartmanice 151 (vyjma bytů č. 7 a 10) – soupis viz. příloha o 1 rok do
31.12.2022.

B)  Ostatní závěry:
  1.   ZM bere na vědomí zprávu o činnosti MŠ Hartmanice.
  2.   ZM bere na vědomí zprávu o činnosti ZŠ Hartmanice.

        3.   ZM bere na vědomí kontrolu usnesení a ostatních závěrů.


