
Usnesení a ostatní závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané dne 23.9.2021
********************************************************************************

                   A)   Usnesení č. III./15/21:
                        1. ZM jednohlasně schvaluje přijetí sponzorského daru ve výši 77.697,- Kč pro MŠ

Hartmanice od  p. P. Hejplíka, Nezamyslice 74.
                         2.    ZM jednohlasně schvaluje všechna níže uvedená rozhodnutí:

     - schvaluje poskytnout materiální dar – střešní latě v hodnotě 20.000,- Kč panu
Petru Kollarovi, Velkomoravská 531, Lužice, okr. Hodonín a pověřuje starostu,
aby dar osobně předal

                              - schvaluje poskytnout Diakonii ČCE Praha finanční dar ve výši 5.000,- Kč na
zajištění   služby raná péče pro dítě s trvalým pobytem v Hartmanicích

                                    -  schvaluje objednat opravu čerpadla vozidla MAN (RZ: 1P8 7776) SDH Hartmanice
u firmy KOBIT – THZ Slatiňany za cenu 157.757,38 Kč s DPH

                                        - dává souhlas s vedením trasy cyklistického závodu Author Král Šumavy přes
pozemky  města  (k.ú.  Kochánov  II   p.č.  841;  848/1;  902/1,  k.ú.   Zhůří   p.p.č.
3551/2; 3551/1, k.ú.Mochov u Hartmanic  p.p.č. 200, k.ú.  Kochánov III p.p.č.
3705; 3715, k.ú. Loučová  p.p.č. 127; 126)

                                     - schvaluje pro školní rok 2021/2022 udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro
ZŠ Hartmanice, příspěvkovou organizaci

                                     - schvaluje provedení výměny oken v ZŠ Hartmanice (prostory nové školní družiny)
a v bytě č. 1 v Kundraticích čp. 22

                                    - schvaluje poskytnutí  dotace  Památníku  Hartmanice  –  Horská Synagoga ve výši
40.000,- Kč na provoz synagogy

                                    - schvaluje nechat vypracovat nabídky na zhotovení vlajky města
                                    - schvaluje pronájem fotbalového hřiště v Hartmanicích fotbalovému klubu GTM

OFS Písek v termínu 17.8.2021 – 21.8.2021
                                    -  schvaluje   provedení   rozpočtového opatření č. 5/2021 viz. příloha
                                    -  schvaluje   zahájit   přípravu na bezúplatný převod mostů Paště a Stodůlky Správě

NP Šumava a předat věc k rozhodnutí ZM
                                    - schvaluje prominutí úhrady zbývající částky z faktury č. 20200133 z níž bylo již

uhrazeno 65.000,- Kč
                                    - vyjadřuje souhlas s reklamním nápisem na hospodě v Kundraticích, ale nápis

nesmí být proveden přímo na omítku – musí být zhotoven na dřevo, které bude
následně zavěšeno na štítovou zeď hospody v Kundraticích

                                   - schvaluje uzavřít prostor mezi domy čp. 15 a 107 v Hartmanicích podél
komunikace (hrana pozemku p.p.č. 536/1) vraty na náklady majitele domu čp.
107 Hartmanice s tím, že bude volně umožněn přístup uživatelům domu čp. 15
a složkám IZS

                             - neschvaluje účast v projektu „Nedotýkej se mě“
                             - schvaluje vyplacení odměny ve výši 10.000,- Kč jednatelce Zdravotnických služeb

Šumava s.r.o. Hartmanice  za rok 2020 ze státem poskytnutých finančních
kompenzací pro zdravotnická zařízení

                                  - schvaluje uzavřít s firmou SOVT- RADIO s.r.o. Vodňany smlouvu o dílo na dodání
a instalaci měřičů   rychlosti v Chlumu.

                            -  schvaluje nákup repasovaného mandlu prádla pro DPS Hartmanice za cenu
36.300,- Kč včetně DPH

-    schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 6/2021 viz. příloha
                               -    schvaluje     spolupořadatelství Plavecko-běžeckého závodu dětí v Srní v měsíci

září  2021 s úhradou nákladů ve výši 7.000,- Kč
                               -    schvaluje   dohodnout   s Farností    Hartmanice   umožnění   provedení opravy

odfouklé omítky na čp. 11 v rámci opravy věže kostela v Hartmanicích za pomoci



využití jejich lešení s tím, že městem nebude požadována úhrada místního
poplatku za užívání veřejného prostranství

                                    - schvaluje    objednat   zhotovení     vlajky    města   dle   nabídky firmy Alerion
s.r.o. Brno, Chaloupkova 1

                                 - neschvaluje  pronájem části lesa ke komerčním účelům (obytný posed) z důvodu
problematického přístupu.

                     3.   ZM jednohlasně schvaluje odkoupení p.p.č. 43/13 a p.p.č. 43/14 v k.ú. Vlastějov do
majetku města za cenu 30,- Kč/m2 + ostatní náklady spojené s realizací prodeje.

                        4.   ZM jednohlasně schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Vlastějov,
KT, p.č. 24/4 – NN“ s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – viz. příloha.

                        5.   ZM jednohlasně schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení
zařízení DČOV na p.p.č. 168/1; 167 a 326/3 v k.ú. Kundratice I s p. Josefem Málkem,
Praha 4 – Pod Klaudiánkou 1029/1.

                       6.     ZM jednohlasně schvaluje prodej p.p.č. 674 v k.ú. Hartmanice I p. Jindřišce Koláčkové,
Sušice,  Šumavská  331  za  cenu  300,-  Kč/m2 + ostatní náklady spojené s realizací
prodeje.

                       7.    ZM jednohlasně schvaluje pachtu části p.p.č. 169/1 v k.ú. Dolejší Těšov  (350 m2) na
dobu neurčitou pro p. Pavla Oulíka, Plzeň, Koterovská 2194/92.

                       8.   ZM jednohlasně schvaluje pacht p.p.č. 156/2 v k.ú. Chlum u Hartmanic na dobu
neurčitou pro p. Marii Hanzíkovou, Chlum 21.

                       9.   ZM jednohlasně schvaluje pacht části p.p.č. 379/1 v k.ú. Dolejší Krušec na dobu
neurčitou pro p. Lucii Gretzovou, Praha 5, U Smolnic 150 s tím, že k datu uzavření
pachtovní smlouvy bude na základě dohody ukončen pachtovní vztah s p. M.
Chvojkovou, Nový Dvůr 51.

                  10.   ZM jednohlasně dává souhlas podnájmem pronajatých NP v Hartmanicích čp. 128
(provoz kosmetických služeb a masáží) v nájmu p. M. Míčkové, Sušice 45 po dobu její
rodičovské dovolené.

                    11.   ZM jednohlasně schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská
odpadová s.r.o. na výši 2.345.150,- Kč.

                    12.     ZM   jednohlasně  dává   souhlas   s tím, aby nové vklady do společnosti byly upsány:
Město Klatovy navýší svůj podíl na 1.180.000,- Kč a přistupující členové vloží vklad ve
výši 30,- Kč/na obyvatele obce - viz. příloha.

                    13.   ZM jednohlasně schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská
odpadová s.r.o. viz. příloha.

                    14.     ZM    jednohlasně    pověřuje    starostu   hlasovat   na valné hromadě společnosti
Pošumavská odpadová s.r.o. v souladu s rozhodnutím ZM.

                    15.     ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 7/2021 – viz. příloha.
                    16.     ZM  jednohlasně  schvaluje  uzavření smlouvy s EGF s.r.o. Sušice na zpracování změn

ÚP i zpracování úplného znění ÚP, kde bude město pořizovatelem, EGF s.r.o. Sušice
zpracovatelem a žadatelé požadující změny toto uhradí – viz. příloha.

                       17.     ZM  jednohlasně  schvaluje  nákup traktoru  NEW HOLLAND  T5.95 za 1.585.000,- Kč
+ DPH dle nabídky – viz. příloha.

                       18. ZM  jednohlasně schvaluje   nákup   nové  sady elektrod + baterie k defibrilátoru pro
JSDHO Hartmanice.

                  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 a ostatních závěrů.


