
Usnesení a ostatní závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané dne 22.4.2021
*********************************************************************************

        A)  USNESENÍ č. I./13/21:
              1. ZM jednohlasně schvaluje všechna níže uvedená rozhodnutí:

                   -  schvaluje poskytnutí úlevy na nájemném z nebytových prostor v Hartmanicích čp. 128 za
měsíce říjen, listopad, prosinec  2020 p. A. Švecové, Milínov 29 ve výši  1.000,- Kč/měsíčně
(tj. celkem 3.000,- Kč)  a p. M. Míčkové, Sušice, Mostní 45 ve výši  1.000,- Kč/měsíčně (tj.
celkem 3.000,- Kč)

                   -  schvaluje vyplatit ředitelce příspěvkové organizace ZŠ Hartmanice mimořádnou odměnu
ve výši 5.077,- Kč

                -  schvaluje následující konečné ceny za rok 2020:  teplo:  450,- Kč/GJ  bez DPH   (495,- Kč
s DPH),  vodné 20,- Kč/ m3  bez DPH  (22,-  Kč s DPH),  stočné 38,- Kč/m3 bez DPH  (41,80
Kč s DPH) viz. příloha

                   -  schvaluje od 1.1.2021 nový platový výměr ředitelky PO Mateřská škola Hartmanice
                   -  schvaluje od 1.1.2021 nový platový výměr ředitelky PO Základní škola Hartmanice
                   - schvaluje po dobu trvání Nařízení vlády ČR o zákazu poskytování služeb kadeřnictví a

kosmetiky prominout nájemné z NP ve výši 1.000,- Kč/měsíčně nájemkyním p. Anně
Švecové, Milínov 29 a  p. Markétě Míčkové, Sušice, Mostní 45

                   - schvaluje ceník města na rok 2021 – viz. příloha
                   -  schvaluje,  aby se na  správním území města, konkrétně na místní komunikaci 91d mezi

osadou Keply a Kochánov uskutečnila  dne 8.5.2021 rychlostní zkouška Rallye Šumava a
Historic Vltava Rallye

                   - rozhodlo vypovědět pacht pozemku p,.č. 316/2 v k.ú. Hartmanice uzavřený s ZO ČSOP
Šumava Vimperk

                   -  schvaluje ceník Pošumavské odpadové s.r.o. Klatovy  pro kok 2021
                   -  schvaluje provést výměnu 2 ks oken a balkonových dveří s oknem v zadní části (situované

do zahrady)   bytu č. 4 v Hartmanicích čp. 44
                   -  schvaluje   uzavření   smlouvy   o budoucí smlouvě o připojení odběrného místa na st.p.č.

176 v k.ú. Hartmanice I s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
                  -  schvaluje nákup přídavného zařízení na stroj AVANT: konkrétně  zametací koště → výměna

stávajícího za větší typ za cenu:  vrácení stávajícího + doplatek  44.135,- Kč + DPH, dále
koště na sníh za cenu:  118.000,- Kč  + DPH a  překopávač na kompost za  cenu:  164.205,-
Kč  + DPH

               -  schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč společnosti Babybox, z.s., Pod
Oborou 88, Praha 10, IČ 2706891 na zřízení Babyboxu v Prachaticích

               - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
0014304/VB/001 Hartmanice, KT, čp. 84 - NN s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČ 24729035 –
viz. příloha

                  - schvaluje přijetí finančního daru ve v 10.452,- Kč pro  ZŠ Hartmanice na zkvalitnění výuky
od Ing. T. Beránka, Hartmanice 90

                  - schvaluje  přijetí finančního daru ve výši 5.700,- Kč pro MŠ Hartmanice na příspěvek na
dopravu a kurz plavání od Ing. M. Michny, Hartmanice 54

               - schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč Klubu Českých turistů, značkařský
obvod Sušice na obnovu značení turistických tras

               -  schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 1/2021 viz. příloha
                -  schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti č. 11155C  ze dne

24.5.2002  uzavřené se společností Vodafone Czech Republic a.s. Praha 5, nám. Junkových
2808/2, IČ: 25788001 k umístění zařízení v Hartmanicích čp. 95

                -  schvaluje uzavření smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho         provozování
s firmou Zásilkova s.r.o., Lihovarská 1060/12, Praha 9, IČ: 28408306 na p.p.č. 348/37 v k.ú.
Hartmanice I – viz. příloha



             - schvaluje vyzvat majitele nemovitosti čp. 32 Chlum k jednání o zřízení věcného břemene
přístupu k nemovitosti přes pozemek p.č. 185/8 v k.ú. Chlum u Hartmanic

                 -  bere na vědomí hospodářský výsledek ZŠ Hartmanice za rok 2020 a  schvaluje uhrazení
ztráty hospodaření ve výši  - 11.797,50 Kč z rezervního fondu ZŠ Hartmanice

                - bere  na  vědomí  hospodářský  výsledek  MŠ  Hartmanice  za  rok  2020  a  schvaluje   jeho
rozdělení a převod částky 62.639,46 Kč do rezervního fondu a  částky 40.000,- Kč do fondu
odměn

                   -  schvaluje poskytnout Lince bezpečí, z.s. Praha 8, IČ: 61383198  finanční dar ve výši 5.000,-
Kč

                -  schvaluje objednat sloupky a řetězy na ohraničení chodníku a komunikace v Hartmanicích
před čp. 44

                - schvaluje provedení opravy komunikace „Točna Hartmanice“ a chodníku před čp. 138
v Hartmanicích firmou SWIETELSKY s.r.o. Sušice, která nabídla nejnižší cenu za provedení
prací. – viz. příloha

                - schvaluje, aby město  udělalo  přívod elektřiny k automatickému ovládání zvonů v kostele
sv. Kateřiny v Hartmanicích

                - schvaluje přechod nájmu bytu č. 2 v Kundraticích čp. 22 na paní Lýdii Tomanovou, Rotava
– Sídliště 649 – družku zemřelého nájemce Jaroslava Šanci

             -  schvaluje přechod nájmu nebytových prostor (hospody) v Kundraticích čp. 22 na paní Lýdii
Tomanovou, Rotava – Sídliště 649 – družku zemřelého nájemce Jaroslava Šanci

2. ZM jednohlasně rozhodlo o pořízení změny č. 1 ÚP Hartmanice ve zkráceném postupu dle
ust. § 55a až 55c stavebního zákona s tím, že změna č. 1 ÚP může obsahovat v souladu s § 43
stavebního zákona prvky regulačního plánu.

3.   ZM jednohlasně rozhodlo, že pořizovatelem změny č. 1 ÚP Hartmanice bude věcně a místně
příslušný MěÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP.

   4.  ZM jednohlasně určilo člena zastupitelstva města p. Pavla Valdmana k jednání a spolupráci
s pořizovatelem změny č. 1 ÚP ve smyslu ust. § 47 odst. 1 stavebního zákona.

5. ZM jednohlasně rozhodlo, že pořízení změny č. 1 ÚP ve vztahu ke každému jednotlivému
podnětu podmiňuje úhradou nákladů na její pořízení ve vztahu k danému podnětu ze strany
dotčených žadatelů, jejichž žádosti budou zařazeny do zadání změny č. 1 ÚP.

   6.   ZM jednohlasně rozhodlo, že zpracovatelem změny č. 1 ÚP bude firma EGF s.r.o., Na Tržišti
862, Sušice, IČ 00871192 zastoupená Ing. arch. Václavem Fraňkem.

           7.  ZM   jednohlasně   stanovilo   termín   pro   podávání žádostí o změnu ÚP z řad vlastníků
nemovitostí do 30.6.2021.

  8. ZM jednohlasně schvaluje přijetí účelové dotace ve výši 313.392,- Kč na Pečovatelskou službu
Hartmanice od KÚ PK Plzeň a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

  9. ZM jednohlasně schvaluje poskytnutí účelové dotace Krajskému úřadu PK Plzeň ve výši
52.745,- Kč na dopravní obslužnost Plzeňského kraje.

10. ZM jednohlasně rozhodlo vydat OZV č.  1/2021, kterou se mění OZV č.  2/2019, o místních
poplatcích.

11.  ZM jednohlasně schvaluje, že vlajka města bude mít celý modrý podklad a na něm bude
uprostřed umístěn znak města a v této podobě bude podána nová žádost k podvýboru pro
heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR o schválení.

   12. ZM jednohlasně schvaluje odprodej části p.p.č. 185/8 v k.ú. Hartmanice I (dle GP 305-
111/2015 p.p.č. 185/26) o výměře 97 m2  panu Aleši Niederlemu, Hartmanice 58 za cenu 300,-
Kč/m2 + ostatní náklady spojené s realizací prodeje.

   13.   ZM jednohlasně schvaluje pacht části p.p.č. 254/1 v k.ú. Chlum u Hartmanic o výměře 880 m2

a p.p.č.  91/2 v k.ú. Světlá u Hartmanic o výměře 77 m2 p. J.  Matoušové, Chlum 17 a p. B.
Tomáškové, Chlum 17 na dobu neurčitou.

   14.    ZM   jednohlasně   schvaluje   hospodaření   Zdravotnických   služeb Šumava s.r.o. Hartmanice
za rok 2020 s výsledkem hospodaření 24.148,- Kč.



   15. ZM jednohlasně schvaluje poskytnutí finančního daru 5.000,- Kč Obci Bukovník, okr. Klatovy
na opravu fasády kostela sv. Václava v Bukovníku.

   16.    ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření  č. 2/2021 – viz. příloha.
B)   Ostatní závěry:

  1. ZM bere na vědomí informaci o Mateřské škole Hartmanice.
  2. ZM bere na vědomí informaci o Základní škole Hartmanice.
  3. ZM bere na vědomí  zprávu o hospodaření městských lesů za rok 2020.
  4. ZM  bere  na  vědomí  informaci  ve  věci  jednání  ohledně křižovatky  silnic  II/145  a  III/1892

v Chlumu.
  5.   ZM bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze.


