
Usnesení a ostatní závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané dne 24.6.2021
*********************************************************************************

        A)  USNESENÍ č. II./14/21:
1. ZM jednohlasně schvaluje všechna níže uvedená rozhodnutí:

                   - přijetí  sponzorského  daru  pro  ZŠ  Hartmanice  ve  výši  1.000,-Kč  od  ZKD   COOP
Hartmanice 22

                   -  účetní závěrku MŠ Hartmanice za rok 2020 viz. příloha
                   -  účetní závěrku ZŠ Hartmanice za rok 2020 viz. příloha
                   -  provedení rozpočtového opatření č. 3/2021 – viz. příloha
                   - podpořit zařazení firmy Clementas Janovice s.r.o., Janovice nad Úhlavou do sítě

poskytovatelů sociálních služeb Plzeňského kraje, neboť se jedná o službu pro region
potřebnou

                  -   zadat výměnu a osazení nových dopravních značek na místních komunikacích města
u firmy PasProRea Holkov za cenu 333.975,- Kč s DPH

                  -  zadat provedení výměny části vodovodního řadu včetně přípojek v Hartmanicích od
nadzemního hydrantu u kotelny čp. 140 až na točnu pod čp. 138 – akce „Hartmanice
– vodovod Točna“ na základě poptávkového řízení u firmy AQUŠUMAVA s.r.o.
Chudenín 30 a uzavřít s touto firmou smlouvu na provedení zakázky za cenu
606.434,- Kč včetně DPH

                   -  objednat 40 ks knih Hrady a zámky z nebe, v nichž bude prezentace na ½ stránky, za
cenu 15.960,- Kč + DPH

                   -  zakoupit 50 – 100 ks (dle dohody s vydavatelem) brožury Po stopách osvobození za
cenu 33,- Kč bez DPH

                   -  přidělit byt č. 3 v Hartmanicích čp. 131 manželům Potužníkovým, Hartmanice 40 a
přidělit  byt. č. 12 v Hartmanicích čp. 40  p. Oto Vlasákovi, Kundratice 19

 2. ZM jednohlasně schvaluje odprodej p.p.č 185/2 v k.ú. Hartmanice I za cenu 300,- Kč/m2

+ ostatní náklady spojené s realizací prodeje včetně nákladů na předchozí kupní smlouvu
(k jejíž realizaci ze strany žadatelů nedošlo) manželům Gerčákovým, Hartmanice 146.

 3. ZM jednohlasně schvaluje odprodej  části p.p.č. 228/1 (cca 20 m2)   v k.ú. Vlastějov za
cenu 30,- Kč/m2 + ostatní náklady spojené s realizací prodeje manželům Květoslavě a
Vladimíru Hrachovým, Vlastějov 8.  ZM  dále jednohlasně schvaluje koupi části p.p.č.
14/2 (cca 43 m2) a  části st.p.č. 12 (cca 13 m2) v k.ú. Vlastějov za cenu 30,- Kč/m2 + ostatní
náklady spojené s realizací nákupu.

 4. ZM jednohlasně schvaluje  zřízení věcného břemene – práva chůze a jízdy  na p.p.č. 143/3
v k.ú. Chlum u Hartmanic ve prospěch nemovitostí čp. 32 a čp. 30 v Chlumu za úhradu
nákladů s tím spojených.

       5. ZM  jednohlasně schvaluje pachtu částí pozemku p.č. 433/3; 433/15 a 433/16 v k.ú.
Hartmanice  I  o  celkové  výměře  280  m2 za účelem zřízení zahrádky a sekání trávy p.
Františku Kojzarovi, Hartmanice 49 na dobu neurčitou.

 6. ZM jednohlasně schvaluje přijetí dotace ve výši 760,- Kč od KÚ PK Plzeň na  Pečovatelskou
službu formou dodatku k původní smlouvě o poskytnutí dotace.

       7.  ZM  jednohlasně schvaluje  přijetí  dotace  ve  výši  10.000,-  Kč od  KÚ  PK  Plzeň na
Modernizaci vybavení Městského informačního střediska v Hartmanicích.

        8.  ZM jednohlasně schvaluje O přijetí dotace  ve výši 166.313,- Kč od MŽP Praha na ošetření
části skupiny památných stromů Krušecká lipová alej.

        9.   ZM jednohlasně schvaluje přijetí dotace ve výši 89.000,- Kč od KÚ PK Plzeň na Ukazatele
rychlosti v Hartmanicích – Chlum.



  10.   ZM jednohlasně schvaluje přijetí dotace na Připojení vrtu HV 3, Hartmanice, okr. Klatovy
ve výši  3.000.000,- Kč od SFŽP Praha.

11.  ZM jednohlasně schvaluje přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích ve výši
22.039,- Kč od MŽP Praha.

   12.  ZM jednohlasně schvaluje přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích ve výši
65.100,- Kč od KÚ PK Plzeň.

   13.  ZM jednohlasně schvaluje přijetí příspěvku na Vybavení a opravy investiční povahy pro
JSDHO Hartmanice III ve výši 32.000,- Kč od KÚ PK Plzeň.

   14. ZM   jednohlasně   schvaluje poskytnutí dotace sdružení Střední Pošumaví z.s.p.o.,
Hartmanice 75, ve výši 52.732,- Kč na obnovu a doplnění značení a mobiliáře cyklotras
na území Sdružení střední Pošumaví.

   15.   ZM jednohlasně uděluje souhlas s celoročním hospodařením města a závěrečným účtem
města za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města bez
výhrad.

        16.  ZM jednohlasně schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města za účetní
období 2020 sestavené ke dni 31.12.2020   a vypořádání výsledku hospodaření z hlavní
činnosti města za rok 2020 ve výši 3,428.250,93 Kč (po zdanění) a jeho převedení na účet
432 – Nerozdělený zisk z minulých let.

        17.  ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 4/2021 – viz. příloha.
        18.  ZM jednohlasně schvaluje pasport místních komunikací Města Hartmanice – viz. příloha.
  B)   Ostatní závěry:
          1. ZM bere na vědomí zprávu o Mateřské škole Hartmanice.
          2.   ZM bere na vědomí zprávu o Základní škole Hartmanice.
          3.   ZM bere na vědomí poděkování Mysliveckému spolku Hartmanice za finanční prostředky

poskytnuté na dětský den pro děti z Hartmanic.
          4. ZM bere na vědomí potřebu umístit do Palvinova ukazatel směru na Mouřenec.
          5.   ZM bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze.




