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Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice 

Č. j.:   09/2019 

Ze dne  6. 11.2019 

Přítomni  dle prezenční listiny. 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Schválení programu. 

3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících OZ. 

4. Projednání žádosti občanů. 

5. Mateřská škola 

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022  

7. Inventury a inventarizace majetku obce 

8. Věcná břemena – kanalizace 

9. Rozpočtové opatření č. 9 

10. Různé 

11. Diskuse 

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

1. Zahájení. 

2. Schválení programu.  

Program byl rozšířen o bod č. 9 – rozpočtové opatření č. 9 

Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání OZ 

- Záměr obce odkoupit část pozemku p. č. 46 

Kupní smlouva podepsána 21.10.2019 

- Projednána žádost o instalaci dopravních značek na místní komunikaci u č.p. 22. 

24. 10.2019 proběhlo místní šetření za účasti zástupců obce, Městského úřadu 

Polička, odbor dopravy a Policií ČR.  

Závěr: bude zpracován pasport - analýza současného stavu a posouzení pro efektivní 

provoz, údržbu a modernizaci stavu silnic a místních komunikací, do kterého budou 

zapracovány požadavky občanů, řešení bezpečnosti na komunikacích a umístění 

dopravního značení. Pasport bude předložen ke schválení kompetentními orgány a 

následně bude oslovena firma k realizaci. 

 

4. Projednání žádostí občanu 

Nebyly předloženy žádné žádosti. 

 

5. Mateřská škola. 



 
Projednán požadavek ředitelky MŠ na vybavení třídy – 20 ks židliček masiv buk, stůl 

lichoběžníkový 6 ks. Zastupitelé souhlasí s nákupem vybavení maximálně do 30 000,- 

Kč. 

Zastupitelé souhlasí -   pro 7   proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Zastupitelé projednali a schválili: 

Úpravu rozpočtu č.2 MŠ Hartman8ice  

Zastupitelé souhlasí -   pro 7   proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Rozpočet MŠ Hartmanice na rok 2019 – upravený po schválení navýšení rozpočtu a 

úpravách. 

Zastupitelé souhlasí -   pro 7   proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Rozpočet MŠ Hartmanice na rok 2020 

Zastupitelé souhlasí -   pro 7   proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Střednědobý rozpočtový výhled MŠ 2021, 2022. 

Zastupitelé souhlasí -   pro 7   proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2020,  

Zastupitelé projednali a schválili návrh rozpočtu obce Hartmanice na rok 2020 

Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

Zastupitelé projednali a schválili střednědobý výhled rozpočtu obce Hartmanice na roky 

2021 a 2022. 

Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

7. Inventury a inventarizace majetku obce 

Zastupitelé projednali a schválili: Zrušení Směrnice č. 7/2012 Vnitřní směrnice 

k inventarizaci ze dne 21. 12.2012. 

Projednali a schválili Směrnici č. 4/2019 Inventarizace majetku a Plán inventur na rok 

2019 – příloha č. 1 směrnice č. 4/2019, Protokol o školení inventarizačních komisí – 

provedl předseda ústřední IK p. Hřebec 

Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

8. Věcná břemena – kanalizace 

22. 11.2019 se bude konat veřejná schůze k řešení smluv o zřízení věcného břemene u 

kanalizačních stok přes soukromé pozemky. Občané budou informováni dopisem. 

Zastupitelé odsouhlasili nabytí služebnosti inženýrské sítě obce Hartmanice k tíži 

pozemků dle přílohy. Příloha je k nahlédnutí na obecním úřadě. 

Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 



 
 

 

 

9. Rozpočtové opatření č. 9 

Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 9 

Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

10. Různé 

- Předložena zpráva Kvalita odpadních vod vypouštěných z ČOV Hartmanice, 

srovnání s povolenými limity pro vypouštěnou vyčištěnou odpadní vodu podle MěÚ 

Polička a účinnosti čištění – zpracovatel p. František Skácel, období leden – září 2019. 

Závěr. Byly dodrženy podmínky vypouštění. 

- Pozvánka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Svitavy 

na Shromáždění představitelů sboru dobrovolných hasičů okresu Svitavy, která se 

bude konat v kulturním domě 16. listopadu 2019 vod 10 hod.  

Zastupitelé souhlasí, aby byl prominut poplatek za pronájem sálu KD. 

Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

- Informace z jednání s firmou CETIN – správce povrchové telefonní kabelové sítě 

v obci. Zástupce firmy provedl místní šetření stavu telefonních sloupů a vedení v celé 

obci. Bude zpracována analýza současného stavu a uvedeny možnosti dalšího řešení. 

- Projednána cenová nabídka Ing.arch. Bartůška na zpracování projektové dokumentace 

Stavební úpravy KD Hartmanice, toalety. 

Záměrem obce je v příštím roce 2020 požádat o dotaci na rekonstrukci sociálního 

zařízení v kulturním domě. Podmínkou přidělení dotace je zpracovaná projektová 

dokumentace.  

Zastupitelé projednali cenovou nabídku a souhlasí s realizací. Nabídková cena je 21 780 

Kč vč. DPH.  

Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

- Návrh starostky na vyplacení finančních odměn za práci pracovníkům obecního úřadu.  

Zastupitelé souhlasí s vyplacení odměny ve výši poloviny hrubé mzdy. 

Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

- Žádost velitele JSDH p. Filipa o ukončení ve funkci velitele k 31. 12.2019 – 13. 11.2019 

proběhne osobní schůzka 

 

11. Diskuse 

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

k řešení připojení. 

 

 

 

Zapsala: Dagmar Pachovská 

 

Ověřil:  Lubomír Hřebec ……………………  

Zdeněk Puš  …………………… 

 



 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní úřad Hartmanice 

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



 
 

 

 

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Hartmanice dne 9. 10.2019 

 

 

Zastupitelstvo obce Hartmanice na svém zasedání dne 9. 10.2019 schválilo usnesením č. 7   

Platový výměr ředitelky MŠ. 

Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí. 

Žádost o úpravu rozpočtu pro rok 2019. 

Žádost o zvýšení rozpočtu na rok 2019 – navýšení o 13 000.00 Kč. 

Investiční projektový záměr – 2020 – 2023 – vybudování přírodní zahrady, výměna oken 

v budově, rekonstrukce jídelny a stravovacího provozu. 

Projednán Návrh rozpočtu na rok 2020. 

Projednán Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 – 2022 

 

 

Jaroslava Filipová, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Zastupitelstvo obce Hartmanice bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku 

obcí AZASS za rok. 2018. 
 


