
Usnesení a ostatní závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané dne 17.12.2020
******************************************************************************
A) Usnesení č.  IV./12/20:

                1. ZM jednohlasně schvaluje všechna níže uvedená rozhodnutí:
                 -     pronájem fotbalového hřiště v Hartmanicích v srpnu 2021 FK  Junior Strakonice, z.s., Na

Křemelce 304, Strakonice
                  -   přijetí dotace na  „Úpravu zpevněných ploch u čp. 130, 131 v Hartmanicích“ od KÚ PK

Plzeň ve výši 300.000,- Kč a pověřuje starostu k uzavření smlouvy
                  -  provedení rozpočtového opatření č. 8/2020  viz. příloha
                  - vydává Řád pohřebiště Hartmanice – text viz. příloha

-    vstoupit   v jednání   se   Státním  statkem Jeneč ve věci převodu pozemku  p.č. 240/2,
240/25, 246/8  a 246/9 v k.ú. Chlum u Hartmanic

                 -  objednat u firmy LD Stav Sušice výměnu oken, dveří a výloh v Hartmanicích čp. 44 dle
nabídky – viz. příloha

                 -  objednat u firmy LD Stav Sušice výměnu dveří v Kundraticích čp. 22 dle nabídky – viz.
příloha

 -  uhradit materiál – prkna na výměnu podlahy ve věži kostela sv. Kateřiny v Hartmanicích
                  -    provedení rozpočtového opatření č. 9/2020

         -   snížení příspěvku zřizovatele na ZŠ o 400.000,- Kč -    v    souladu       s  žádostí ZŠ Hartmanice
          -   přijetí dotace od KÚ PK Plzeň  ve výši 31.147,- Kč na Pečovatelskou službu Hartmanice a

pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
                   -    střednědobý výhled rozpočtu MŠ Hartmanice

   -    předložený návrh rozpočtu ZŠ Hartmanice na rok 2021 – viz. příloha
                   -    střednědobý výhled  rozpočtu ZŠ Hartmanice
                   -     uhradit výměnu 6 ks vnitřních dveří v bytě v Hartmanicích čp.  49 za cenu do 1.500,- Kč/ks

  -    vyrozumět žadatele o koupi p.p.č. 496/1 v k.ú. Štěpanice, že se jedná o komunikaci a ty
město neprodává

                   -     vypracování podkladů a podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce Mateřské školy
Hartmanice“ z dotačního titulu MMR Praha

                   -   prodloužit termín k vyklizení části p.p.č. 496/1 v k.ú. Štěpanice do 30.4.2021 a tento
termín považovat za konečný

                    -  poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Oblastní charitě Sušice na poskytování terénní
sociální služby v roce 2021

                    -    návrh rozpočtu Mateřské školy Hartmanice na rok 2021
            -    provedení rozpočtového opatření č. 10/2020 – viz. příloha

                        -   na základě uskutečněného výběrového řízení uzavřít smlouvu o sdružených službách na
dodávku elektřiny ze sítě NN pro město na rok 2021 s firmou Microenergy s.r.o. Praha
1, IČ: 08516570.

             -  na základě uskutečněného výběrového řízení uzavřít Rámcové dohody  na dodávku
dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice v roce 2021  se všemi účastníky
výběrového  řízení  (Zelená  Biomasa,  a.s.;  Kult  a.s.;  Pila  Černý  s.r.o.;   1.písecká  lesní  a
dřevařská  a.s.)

                   -  neposkytnutí   finančního  příspěvku firmě R. Harvalík, Kratušín – pojízdná masna
                   -  zahrnout do rozpočtu města finanční prostředky na dotaci na dopravní obslužnost PK

                -  aby platba nájemného z nebytových prostor nájemci p. Františku Živčákovi, Kundratice
13 nebyla prominuta

                         -   Plán inventur města na rok 2020
                         -   neuzavírat partnerskou smlouvu s Geoparkem Královská Šumava
                         -   vyplatit odměnu ředitelce PO Mateřská škola Hartmanice ve výši 15.000,- Kč

              -   vyplatit  odměnu ředitelce PO Základní škola Hartmanice  ve výši 30.000,- Kč.



2. ZM jednohlasně schvaluje poskytnout Zdravotnickým službám Šumava s.r.o. Hartmanice
75, IČ 28031792, dotaci na provoz pro rok 2021 ve výši 168.000,- Kč.

                  3.  ZM jednohlasně schvaluje pacht části pozemků p.č. 358/63 a 358/64 v k.ú. Hartmanice I
o výměře 90 m2 na dobu neurčitou p. J. Mičkovi, Hartmanice 25.

                  4.  ZM jednohlasně schvaluje zakoupení areálu bývalé firmy Artxpress v Hartmanicích za cenu
7.000.000,- Kč od insolvenčního správce.

                  5. ZM jednohlasně schvaluje  rozpočet  města  na rok 2021 ve výši:  příjmy 30.304.000,-  Kč,
výdaje 38.302.705,- Kč.

                  6.  ZM jednohlasně schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města – viz. příloha.
                  7.  ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 11/2020 viz. příloha.
                  8.  ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti mezi městem

Hartmanice a majitelem komunikace SÚS PK Plzeň za účelem provedení 2 ks protlaků pod
komunikací II/190 v Hartmanicích za účelem umístění vedení přívodu vody od nových
připravených vrtů H3 v majetku města – viz. příloha.

                  9. ZM jednohlasně schvaluje ceník za nájem hrobových míst s platností od 1.1.2021 – viz.
příloha.

 10. ZM jednohlasně schvaluje pro rok 2021 následující ceny: vodné 22,- Kč s DPH; stočné 41,80
Kč s DPH; teplo 528,- Kč s DPH.

 11. ZM jednohlasně schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Hartmanice – podpora
infrastruktury v NP Šumava“ z Výzvy 5/2020 z Národního programu Životního prostředí.

 12. ZM jednohlasně schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Hartmanice – Úprava a
obnova veřejného prostranství“ z Výzvy 5/2020 z Národního programu životního
prostředí.

13. ZM jednohlasně schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Hartmanice, připojení vrtu
H3“ z Výzvy 2/2018 z Národního programu životního prostředí.

14. ZM jednohlasně schvaluje uzavření dodatků o prodloužení platnosti nájemních smluv do
31.12.2021 u nájemních bytů a  bytů zvláštního určení v DPS dle seznamu – viz. příloha.

B) Ostatní závěry:
            1.   ZM bere na vědomí zprávu o MŠ Hartmanice.
            2.   ZM bere na vědomí zprávu o ZŠ Hartmanice.
            3.   ZM bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze ZM.


