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Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice 

Č. j.:   01/2020 

Ze dne  15. 1.2020 

Přítomni  dle prezenční listiny. 
 
Program: 

1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících OZ. 
4. Projednání žádosti občanů. 
5. Pasport komunikací. 
6. Různé 
7. Diskuse 

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

1. Zahájení. 
 

2. Schválení programu.  
Zastupitelé souhlasí -   pro 6  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání OZ 
- Žádost velitele JSDH p. Filipa o ukončení ve funkci velitele –  

Dotčené strany se dohodly, že p. Petr Filip zůstane ve funkci velitele JSDH pro rok 
2020. 

- Věcná břemena – kanalizace – průběžně probíhá příprava a podepisování smluv 
s občany. 

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

- Revize katastru nemovitostí – projednávání s dotčenými vlastníky se uskuteční v 
termínu 16. 1. 2020 a 17. 1.2020 v knihovně.  
 

4. Projednání žádostí občanu a jiných subjektů. 
- Žádost o vodovodní přípojku k RD Hartmanice č. 28 - je v řešení 
- Zájem obce Hartmanice odkoupit nově vzniklou p.č. 1267, na které stojí dolní 

autobusová zastávka. 
Zastupitelé pověřují starostku dalším jednáním.  
 

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. Proběhla diskuse. 



 
Zastupitelé pověřili starostku a místostarostu k získání nabídky od jiného dodavatele 
pro porovnání nabídkové ceny. Schůzka s druhým dodavatelem je domluvena v pondělí 
20. 1.2020 
 

6. Různé 
- Mateřská škola – 

Zastupitelé byli seznámeni s Protokolem o kontrole dodržování právních předpisů podle 
zákona č. 561/004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) -závěr – nebylo 
zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů 
Zastupitelé byli seznámeni s Inspekční zprávou – zjišťování a hodnocení podmínek, 
průběhu a výsledků vzdělávání poskytované školou. Inspekce proběhla 6. – 12. 12.2019. 
Zastupitelé berou na vědomí. 

- Zastupitelé projednali a schválili změnu Platového výměru ředitelky MŠ 
Zastupitelé souhlasí -   pro 6  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

- Oprava vodního toku v obci 
6.ledna t.r. byly zahájeny práce na plánované úpravě potoka, které realizuje správce 
toku Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Dyje. V první etapě se jedná o zpracování 
projektové dokumentace. Odpovědní pracovníci se budou v průběhu zpracování 
dokumentace pohybovat po pozemcích podél potoka. Žádáme občany, který se to týká, 
o součinnost.  
Zastupitelé berou na vědomí. 

- Předložena Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 03/2019 Požární řád obce.  
Zastupitelé projednali a schválili. 
Zastupitelé souhlasí -   pro 6  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

- Předložena Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Zastupitelé projednali a schválili. 
Zastupitelé souhlasí -   pro 6  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

- Předloženo Hodnocení provozu ČOV pro obec Hartmanice za rok 2019. Předložil pan 
František Skácel, který na základě Smlouvy o odborném dozoru nad provozováním 
kanalizace a ČOV ze dne 5. 1.2016. Ke dni 31. 12.2019 tuto Smlouvu ukončil. Veškerou 
agendu přebírá Ing. Eugenie Dřínalová.  
Závěr: Při provozu ČOV Hartmanice v roce 2019 byly dodrženy podmínky pro 
vypouštění předčištěných odpadních vod, které jsou stanoveny Rozhodnutím odboru 
územního plánování, rozvoje a životního prostředí Mě. Ú. Polička ze dne 28. 3.2013. 
Zastupitelé berou na vědomí. 

- Předložena a projednána Obecně závazná vyhláška č. 01/2020 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
Zastupitelé souhlasí -   pro 6  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

- Předložena a projednána Obecně závazná vyhláška č. 02/2020 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území obce Hartmanice 
Zastupitelé souhlasí -   pro 6  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 



 
- Předložena a projednána Obecně závazná vyhláška č. 03/2020 o místním poplatku ze 

psů. 
Zastupitelé souhlasí -   pro 6  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

- Předložen a projednán Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace „PFOVAK“ 
2019 – 2030. 
Zastupitelé souhlasí -   pro 6  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
 

7. Diskuse 
 

 
 
Zapsala: Jaroslava Filipová 
 
Ověřil:  Lubomír Hřebec ……………………  

Zdeněk Puš  …………………… 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


