
Usnesení zastupitelstva ze dne 24.10.2019 

Usnesení a ostatní závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice ze dne 24.10.2019 

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

A) USNESENÍ č. V./7/19: 

1. ZM jednohlasně schvaluje níže uvedená rozhodnutí: 

-  schvaluje vymezit vodorovným dopravním značením vjezd na soukromý pozemek p.č. 
349/5 v k.ú. Hartmanice I, který se nachází vedle parkovací plochy 

-   schvaluje   jednat  Lesy   ČR   o možnosti spolufinancování opravy cesty z Prostředního 

Krušce na Stráž, konkrétně úseku stoupání v délce cca 200 m 

-  schvaluje, aby město uhradilo pomůcky pro žáky ZŠ Hartmanice v celkové výši 13.000,- 
Kč 

-   rozhodnutí nepotvrdit soulad předloženého povodňového plánu firmy Heberlein s.r.o. 

Chlum (viz. příloha) s povodňovým plánem města, neboť   předložený dokument nesplňuje 
věcné a grafické náležitosti stanovené zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách 

-   vyjádřit souhlas s uzavřením smlouvy o dílo na opravu části místních komunikací v 
Dobré Vodě za cenu celkem 307.325,18 Kč s DPH 

-   schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 8/2019 – viz. příloha 

 -  schvaluje převod částky 3.000.000,- Kč z účtu města č.  821445349/0800 na účet města 

č. 822577319/0800 

 - rozhodnutí, že město uzavře smlouvu o dílo s firmou Silnice Klatovy, a.s. Klatovy na 
základě které se uvedená firma zaváže provést dílo „Stavba opěrné zdi na pozemku p.č. 

434/18 v k.ú. Hartmanice I“, a to za cenu díla ve výši 997.127,15 Kč bez DPH. RM rozhodla 
v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, zadat uvedenou 

veřejnou zakázku malého rozsahu formou přímého zadání z důvodu zajištění stabilního 
právního postavení zadavatele při řešení případných práv z poskytnutých záruk za jakost 

díla v návaznosti na realizaci akce „II/145 a II/190 Průtah Hartmanice“ a záruční povinnosti 
dodavatele vztahující se k uvedenému dílu, neboť obě díla na sebe funkčně   i prostorově 

navazují a vzájemně se budou jak v procesu budování, tak během provozu ovlivňovat, 
takže je vhodné, aby byly zhotoveny jediným dodavatelem. Ceny díla vychází z 

jednotkových cen díla „II/145  a II/190 Průtah Hartmanice“, které jsou výsledkem 
zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. případně z cen daných ceníkem ÚRS, který 

vychází z cen obvyklých na stavebním trhu 

 -  rozhodnutí odprodat vozidlo NISSAN Navara DOUBLE – CAB 2,5 DCI 4WD zájemci 
s  nejvyšší nabídkovou cenou 101.000,- Kč a vyzvat tohoto zájemce (č.j.: 548/19) k 

uzavření kupní smlouvy. Dále bylo rozhodnuto, že pokud zájemce do 7 dnů od doručení 
písemné výzvy neuzavře s Městem Hartmanice kupní smlouvu, vyzvat postupně další 

zájemce (v pořadí nabídkových cen) o koupi k uzavření kupní smlouvy 



-    schvaluje přijetí finančních darů pro Základní školu Hartmanice od firmy Klatex s.r.o. 

Klatovy 10.000,- Kč na zkvalitnění školní výuky a od Honebního společenstva Hartmanice 
4.000,- Kč  na zkvalitnění školní výuky 

-   schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 9/2019 – viz. příloha 

-   schvaluje od 1.9.2019 nový platový výměr pro ředitelku Mateřské Školy Hartmanice 

-    vyjadřuje souhlas, aby se jednání zastupitelstva zúčastnila ředitelka Oblastní charity 
Sušice a před rozhodnutím o poskytnutí finančního příspěvku poskytla   k záležitosti 

terénní pečovatelské služby informace 

                             -   potvrzení,   dle   zákona   č.   254/2001 Sb.,   o vodách,   souladu 
předloženého povodňového plánu firmy Heberlein s.r.o. Chlum (viz. příloha) s 

povodňovým plánem města 

                             -    schvaluje      projevit      předběžný   zájem  o    koupi pozemků 
nabízených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – viz. příloha 

            -   schvaluje  vedení trati (rychlostní zkoušky) Historic Vltava Rallye v roce 2020 přes 

správní území města  po MK v okolí osady Keply 

2. ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy se SFŽP a přijetí dotace ve výši 1.999.609,- 

Kč na akci    Oprava komunikace Palvinov – Mouřenec, k.ú. Štěpanice. 

3. ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy se SFŽP a ve výši 974.868,- Kč na 
akci   Oprava komunikace Štěpanice – Zálužice a Dobrá Voda - Babylon. 

4. ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy se SFŽP a přijetí dotace ve výši 1.984.565,- 

Kč na akci Oprava komunikace Palvinov – Mouřenec, k.ú. Vatětice. 

5. ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy a přijetí dotace ve výši 768.000,- Kč od KÚ 
PK Plzeň na Pořízení a doplnění datových sad digitálně technické mapy města Hartmanice.  

6. ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy a přijetí   dotace ve výši 29.900,- Kč od KÚ 

PK Plzeň na „2019 Příspěvek na opravy  neinvestiční povahy JSDHO Hartmanice“.  

7. ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy a přijetí dotace ve výši 28.885,- Kč na 
Pečovatelskou službu Hartmanice. 

8. ZM jednohlasně schvaluje odprodej části p.p.č. 53/1 o výměře cca 59 m2 v k.ú. 
Hartmanice I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  za cenu 300,- Kč/m2 + ostatní náklady spojené 

s realizací prodeje. 

9. ZM jednohlasně schvaluje prodej st.p.č. 19 a p.p.č. 148/3 v k.ú. Kojšice 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  za cenu 300,- Kč/m2 + ostatní náklady spojené s realizací 

prodeje. 

10. ZM jednohlasně schvaluje propachtování části (5.014 m2) p.p.č.  4038 v k.ú. 
Kundratice II  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  na dobu neurčitou. 



11. ZM jednohlasně schvaluje zřízení „Věcného břemene - služebnosti č. IV.-12-

0011055/VB/002 Palvinov, čp. 66, KT – kNN, vNN“  pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na 
pozemku p.č. 496/1 v k.ú. Štěpanice. 

 12. ZM   jednohlasně schvaluje   poskytnout   Oblastní charitě Sušice finanční příspěvek 

69.458,- Kč na poskytování služeb pečovatelské služby. 

 13. ZM jednohlasně schvaluje udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu 

Hartmanice pro školní rok 2019/2020. 

14. ZM jednohlasně schvaluje udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro školní družinu 
Základní školy Hartmanice pro školní rok 2019/2020. 

15. ZM Hartmanice jednohlasně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem 

Hartmanice a Městem Sušice  na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků. 

16. ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 10/2019. 

17. ZM jednohlasně schvaluje zrušení vyhlášeného výběrového řízení na dodavatele 

elektřiny pro město pro rok 2020 a vyhlášení nového výběrového řízení. 

18. ZM schvaluje podat žádost o finanční podporu ze SFŽP z výzvy 8/2019 na opravy 
cyklostezek a snížení světelného znečištění. 

 B) OSTATNÍ ZÁVĚRY: 

 1. ZM bere na vědomí kontrolu usnesení 

 2. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Hartmanice a Základní školy 

Hartmanice. 

3. ZM bere na vědomí potřebu řešit otázku úklidu sněhu z chodníků v Hartmanicích. 

  

Usnesení zveřejněno dne: 

                  sejmuto dne: 

 


