
 

  

 Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice 

Č. j.: 01/2019 

Ze dne 23. 1.2019 

Přítomni dle prezenční listiny.  

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Schválení programu. 

3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání OZ. 

4. ČOV + kanalizace – informace SF ŽP. 

5. Obecní lesy. 

6. Inventarizace obecního majetku. 

7. Žádosti občanů a jiných subjektů. 

8. Zrušení usnesení č. 6 zastupitelstva obce ze dne 12. 12.2018. 

9. Rozpočtové opatření č. 1. 
10. Nárok na odpočet DPH – pitná voda, odpadní voda 

11. Diskuse. 

12. Různé. 

 

1) Zahájení. 

 

2) Schválení programu. 
Program byl schválen a doplněn o bod č .3 - Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání 

OZ a o bod č. 8 -  Zrušení usnesení č. 6 zastupitelstva obce ze dne 12. 12.2018,  č.9. – rozpočtové 

opatření č. 1 a č. 10 – nárok na odpočet DPH. 

  

Zastupitelé souhlasí - pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

3) Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání OZ. 

- Rozpočet MŠ pro rok 2019. Zastupitelé pověřují starostku jednáním s ředitelkou 

MŠ o formě a obsahu rozpočtu.  

Proběhlo jednání s ředitelkou mateřské školy, která předložila nově zpracovaný 

rozpočet na rok 2019. P. Dagmar Pachovská přednesla zprávu o jednotlivých 

položkách rozpočtu a seznámila zastupitele se zprávou o činnosti za rok 2018. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

- Žádost ekonomické rady farnosti Bystré o zhotovení veřejného osvětlení na kapli. 

Proběhla diskuse, předneseno několik návrhů realizace. Dalším jednáním se 

pověřuje J. Valach.  

Zastupitelé berou na vědomí. 
 

4) Čistička odpadních vod a kanalizace.  

Informace z jednání na Státním fondu životního prostředí ČR. 



 

Dne 10. 1.2019 se uskutečnila pracovní schůzka starostky a místostarosty na Státním 

fondu životního prostředí ČR za účelem získání relevantních informací o provozování 

ČOV a kanalizace v obci. Dotazy směřovaly především na otázku udržitelnosti nebo 

zvyšování ceny za stočné a tvorbu fondu na opravu infrastruktury. Informace občanům 

budou předány na veřejné schůzi dne 15. 2. 2019. 

 

Zastupitelé byli seznámeni s dokumentem Hodnocení provozu čistírny odpadních vod 

pro obec Hartmanice za rok 2018 – Závěr: bez závad. Zpracoval odpovědná osoba 

František Skácel. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

 

5) Obecní lesy. 

16. 1.2019 proběhlo jednání s  Ing. Votavou o aktuální situaci v obecních lesích. Obec 

má zpracovanou analýzu stavu lesního porostu s návrhem na těžbu. Výstupem je 

akutní řešení kůrovcové kalamity, především v lokalitě Hamry rozcestí - nutná těžba 

napadených stromů cca v objemu 285 m3. Ing. Votava s těžbou souhlasí a nabízí 

veškerou součinnost při získávání finančních dotací pro těžbu i obnovu lesa.  

Proběhla diskuse - zastupitelé navrhují vytěžené dřevo nabídnout k prodeji 

obyvatelům obce.  

Cena dřeva je stanovena 600,-Kč /m3, včetně dopravy až k domu.   

Podrobné informace budou občanům předány na veřejné schůzi dne 15. 2.2019. 

 

Zastupitelé souhlasí - pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

6) Inventarizace majetku. 

Inventarizace majetku bude ukončena k 31. 1.2019 – viz plán inventur na rok 2018. 

Zastupitelé berou na vědomí. 
 

7) Projednání žádostí občanů a jiných subjektů. 

Zastupitelé berou na vědomí žádosti: 

 Žádost o rekonstrukci kuchyňské linky, rozšíření el. zásuvek a vodovodní 

přípojky v obecním bytě č. 2 na vlastní náklady. 

 Žádosti o pronájem obecního bytu č. 1. 

 Žádosti o odkup pozemku parcela č. 150/4 – 22. 2.2018 proběhne místní 

šetření za účasti žadatelů a členů zemědělského výboru zastupitelstva. 

 odkoupení pozemků parcel č. 1239/81 o výměře 12m , 1240/13 o výměře 31m 

v katastrálním území obce Hartmanice a odkoupení části pozemku č. 1240/5, 

1239/12, 1239/10 – zveřejněn záměr dispozice s majetkem. 

 Žádost SDH Hartmanice o pronájem kulturního domu dne 2. 2. 2019 za 

účelem pořádání zábavného odpoledne. 

 Žádost o vyjádření k přechodné úpravě provozu a vedení objízdné trasy na sil 

III/3624 - „II/362 Olešnice – průtah, II. etapa – ul. Rovečínská. 

 Žádost firmy UNNI Trading, s.r.o. Olomouc o pronájem kulturního domu 

v měsíci dubnu za účelem pořádání semináře pro zemědělce pod záštitou SZIF.  

 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku par. číslo 45. 

 



 

Zastupitelé souhlasí - pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

8)   Zrušení usnesení č. 6 zastupitelstva obce ze dne 12. 12.2018. 

Zastupitelé ruší usnesení č. 6 ze dne 12. 12.2019 - Finanční dar pro mateřskou školu 

ve výši 5 000,- Kč na výrobu propagačního kalendáře pro rok 2019. Částka  5000,- Kč 

bude poskytnuta formou příspěvku na provoz. 

 

Zastupitelé souhlasí - pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

9) Projednáno Vlastní rozpočtové opatření č. 1 – příspěvek KÚ Pardubice na výkon státní 

správy. 

 

Zastupitelé souhlasí - pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

10) Zastupitelé projednali: 

nárok na odpočet DPH u pitné vody - činí dle fakturované spotřeby 96,8% 

nárok na odpočet DPH u odpadní vody - činí dle fakturované spotřeby 96,6%. 

 

Zastupitelé souhlasí - pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

11) Diskuse. 

Organizace obecního plesu - 2. Března 2019 

 

12) Různé. 
 Tříkrálová sbírka – výtěžek 2019 – 15 562,-Kč.  

 Aktualizace členů Krizového štábu a povodňové komise obce Hartmanice. 

 Návrh postupu pro konsolidaci počítačové infrastruktury na OÚ Hartmanice.  

 Zveřejnění informací AZZAS Polička na úřední desce. 

 Cenová nabídka na monitorování pitné a surové vody – Orlická laboratoř,s r.o.,  

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. – diskuse. 

 Obecní byt č. 1 – projednán protokol o ročním servisu plynového spotřebiče – 

v případě poruchy budou majitelé informovat zástupce OÚ k zajištění opravy. 

 Projednány závěry z Prověrky BOZP  MŠ Hartmanice – doporučení 

zřizovateli.  

Zveme všechny občany na veřejnou schůzi, která se uskuteční 

v pátek 15. února 2019 v 18 hod v kulturním domě. 
 

Zapsala: Dagmar Pachovská 

Ověřil:  

Zdeněk Puš…………………………………  Lubomír Hřebec………………… 

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



 

 

 

 

 


