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Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice 

Č. j.:   02/2020 

Ze dne  12. 2.2020 

Přítomni  dle prezenční listiny. 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Schválení programu. 

3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících OZ. 

4. Projednání žádosti občanů a jiných subjektů 

5. Pasport komunikací 

6. Revize údajů katastru nemovitostí 

7. Obecní byt 

8. Různé 

9. Diskuse 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zahájení. 

 

2. Schválení programu.  
Zastupitelé schválil program zasedání a z důvodu nepřítomnosti ověřovatele zápisu p. 

Luboše Hřebce byl jako náhradník ustanoven pan Jaroslava Valach. 

Zastupitelé souhlasí -   pro 5  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání OZ 

- Připojení kanalizace k č.p. 56 – stavební komise vyvolá jednání zúčastněných osob 

k řešení připojení – je v řešení 

- Zájem obce Hartmanice odkoupit nově vzniklou p. č. 1267, na které stojí dolní 

autobusová zastávka. Zastupitelé pověřují starostku dalším jednáním.  

Je připravena kupní smlouva. Strany se dohodly na kupní ceně ve výši 100,-Kč. 

Zastupitelé souhlasí -   pro 5  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

4. Projednání žádostí občanu a jiných subjektů. 

- Předložena a projednána žádost ENERGOMONTÁŽE Votroubek, s.r.o. Strojnická 

1646, Rychnov nad Kněžnou o  

vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – umístění 

inženýrských sítí v silničním pozemku. Důvod zvláštního užívání - uložení kabelu NN 

z důvodu vytvoření nového odběrného místa na pozemku p. č. st. 174 v k. ú. Hartmanice 

u Poličky 

a žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

služebnosti k pozemku p. č. 926/5 ve vlastnictví obce. 



 
Zastupitelé souhlasí -   pro 5  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

- Předložena a projednána žádost o prodej nebo pronájem části pozemku ve vlastnictví 

obce p. č. st. 23, se zavedením věcného břemene přístupu na pozemek za účelem údržby 

budovy obchodu. Zastupitelé projednali žádost a souhlasí s nájmem. Bude vyvěšen 

záměr dispozice s majetkem.  

Zastupitelé souhlasí -   pro 5  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

- Předložena a projednána žádost DOMOV BYSTRÉ o.p.s. o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu obce Hartmanice na rok 2020. 

Zastupitelé projednali žádost a souhlasí s příspěvkem ve výši 26 700,-Kč.  

Zastupitelé souhlasí -   pro 5  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

- Předložena a projednána žádost o odprodej části pozemku p. č. 1239/93 a části pozemku 

65/1. Bude vyvěšen záměr dispozic s majetkem.  

Zastupitelé souhlasí -   pro 5  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

- Předložena a projednána žádost o odkoupení části parcely č. 745. Bude vyvěšen záměr 

dispozice s majetkem.  

Zastupitelé souhlasí -   pro 5  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

- Předložena a projednána žádost Městské knihovny ve Svitavách o sdružování 

finančních prostředků na nákup knih do výměnného fondu pro knihovny.  

Zastupitelé žádost projednali a nesouhlasí s poskytnutím příspěvku. 

Zastupitelé nesouhlasí -   pro 5  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

- Předložena a projednána ústní žádost o rozšíření veřejného osvětlení v obci 

k rodinnému domu č.p. 103.  

Zastupitelé pověřují místostarostu dalším jednáním s dotčenými orgány. 

- Předložena a projednána žádost o rozšíření veřejného osvětlení k rodinnému domu č.p. 

63 

- Zastupitelé pověřují místostarostu dalším jednáním s dotčenými orgány. 

 

5. Pasport komunikací  

Předložena a projednána nabídka společnosti DI PROJEKT s.r.o., Dvořákovo nám. 

1622, Hlinsko na zpracování pasportu komunikací a dopravního značení v obci. 

Nabídka je ve výši 59 532,00 Kč vč. DPH.  

Dále byla předložena nabídka firmy GeoFaN, Špitálka 421, Brno, jednatel pan Michal 

Fric – cena 26 620,- Kč vč. DPPH. Proběhla diskuse. 

Zastupitelé odsouhlasili nabídku firmy GeoFaN Brno.  

Zastupitelé souhlasí -   pro 5  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

6. Revize údajů katastru nemovitostí 

Probíhá v součinnosti s Katastrálním úřadem Svitavy. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

 

7. Obecní byt 



 
K 31. 1.2020 byla ukončena dohodou Nájemní smlouva na pronájem obecního bytu            

č. 1.  

11. 2.2020 došlo k předání bytu. 

Je vyvěšen záměr dispozice s majetkem – nájem obecního bytu č. 1 na adrese 

Hartmanice č. 109 

Zastupitelé berou na vědomí. 

 

8. Různé 

- Krajský úřad PK, odbor životního prostředí a zemědělství stanovuje termín sčítání zvěře 

na sobotu 29.února 2020. 

- Předloženy a projednány směrnice: 

01/2020 - pracovní cesty a cestovní náhrady 

02/2020 – evidence majetku 

03/2020 – vedení pokladny a cenin, výběry z bankovního účtu 

04/2020 – systém zpracování účetnictví 

05/2020 - směrnice k podrozvahovým účtům 

06/2020 – časové rozlišování nákladů a výnosů, dohadné položky 

07/2020 – směrnice k uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji 

08/2020 - směrnice pro tvorbu a používání opravných položek 

09/2020 – evidence a uplatňování DPH¨ 

10/2020 – postup při evidenci a odškodňování pracovních úrazů 

11/2020 – směrnice k finanční kontrole 

Směrnice nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 Zastupitelé souhlasí -   pro 5  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

- Zastupitelé projednali a schválili uplatňované DPH pro rok 2020  

- vodné 96,0% 

- stočné 95,8 % 

Zastupitelé souhlasí -   pro 5  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

- Prodej hasičského automobilu AVIA v majetku obce. Bude vyvěšen záměr dispozice 

s majetkem 

Zastupitelé souhlasí -   pro 5  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

9. Diskuse 
- Obecní ples 

 

 

 

Zapsala: Jaroslava Filipová 

 

Ověřil:  Jaroslav Valach ……………………  

Zdeněk Puš  …………………… 

 

 

Starostka:……………………………………          Místostarosta:……………………. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


