OBECNÍ ÚŘAD HARTMANICE
Pardubický kraj
Výpis ze zápisu ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Hartmanice
dne 26. 5.2021
-

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
rozšíření programu o bod č. 5 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a bod
č. 6 Rozpočtové opatření č.2, č. 3, č. 4 a č. 5.
smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova PK – Obchod Hartmanice –
provozní náklady“ ve výši 38 522,00 Kč
smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova PK – oprava místních
komunikací“ ve výši 110 000,00 Kč
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Hartmanice pro
DOMOV Bystré, o.p.s. ve výši 6 000,00 Kč.
žádost majitele domu č.p. 50 o proplacení zemního uzávěru ve výši 3 500,00 Kč, který je
uložen na obecním pozemku.
žádost o kácení dřeviny – stříbrný smrk na p. č. 91/2
žádost o prodej pozemků – část p. č. 1215/2 a část pozemku p. č. 31. Bude vyvěšen záměr
dispozice s majetkem.
provedení obnovení obrubníků u. č. p. 101
závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad
účetní závěrku za rok 2020
rozpočtové opatření č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.
Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

-

-

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
Informace z jednání ohledně rekonstrukce vodního toku – bude zveřejněno
v Hartmanském listu.
Podepsání Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce Svitavy. Jedná se pozici pomocný dělník –
úklidové práce v interiérech obec-ních budov a úklid veřejného prostranství.
Informace Mikroregion Poličsko - dotace nejsou pro letošní rok podpořeny
Průběžnou monitorovací zprávu „Kanalizace a ČOV Hartmanice.“
Možnosti čerpání úvěru na realizaci akce vodovod napojení vrtu HA4.
Zajištění vedení účetnictví obce – od 26. 5.2021 vede účetnictví externí firma.
Personální zajištění OÚ – od 1. 6.2021 přijata na pozici asistenka paní Marie Drašarová
– změna úředních hodin
Pondělí – starostka 16 – 17 hod
Úterý – asistentka 14 – 16 hod
Středa – starostka, místostarosta 17 – 20 hod
Čtvrtek – asistentka 14 – 16 hod
Tvorbu územního plánu obce - veškeré informace jsou k dispozici na webu nebo osobně
v úředních hodinách.

Důležité upozorněníl –
podněty, náměty a připomínky občanů a všech dalších dotčených firem
a orgánů je možno podávat na obecní úřad dokonce června t.r.
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Obecní zastupitelstvo pověřuje:
Starostku podpisem smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 1239/15
Starostku podpisem smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 1215/5 a o pozemek
vyznačený body 175-3218, 175-3272, 174-1013 v protokolu o vytýčení hranice p. č. 429726/2019
Starostku objednat geodetické zaměření k cesty k č.p. 140
Místostarostu organizačním zajištěním obnovení obrubníků u č. p. 101

J. Filipová, starostka

L. Pospíšil, místostarosta

Ověřil: P. Filip
J. Valach
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