
 
Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice 

Č. j.:   03/2019 

Ze dne  17. 4.2019 

Přítomni  dle prezenční listiny. 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 
4. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 
5. Schválení výsledek hospodaření MŠ Hartmanice za rok 2018 
6. Rozpočtové opatření č. 3 
7. Projednání žádosti občanů a jiných subjektů 
8. Aktuální situace zásobování vodou - vrt H4 
9. Projednání vnitřních předpisů OÚ. 
10. Různé 
11. Diskuse 
 

1) Zahájení. 
 

2) Schválení programu.  
Program byl schválen a doplněn o bod č.3 – Schválení závěrečného účtu obce za rok 
2018, bod č. 4 - Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, bod 
č. 5 Schválení výsledek hospodaření MŠ Hartmanice za rok 2018, bod č. 6 – rozpočtové 
opatření č. 3 a bod č. 9 projednání a schválení vnitřních předpisů OÚ. 
Zastupitelé souhlasí -  pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 
Zastupitelé projednali a schválili závěrečný účet obce za rok 2018 
Zastupitelé souhlasí -  pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
4) Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 
Zastupitelé projednali a schválili Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2018. 
Zastupitelé souhlasí -  pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
5) Schválení výsledek hospodaření MŠ Hartmanice za rok 2018 
Zastupitelé projednali a schválili výsledek hospodaření mateřské školy Hartmanice za rok 
2018. 



 
Zastupitelé souhlasí -  pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
6) Rozpočtové opatření č. 3 

Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 3 
Zastupitelé souhlasí -  pro 7 proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
7) Projednání žádostí občanů a jiných subjektů. 

Zastupitelé berou na vědomí žádosti: 
 Žádosti o odkup části pozemku parcela č. 65 – je vyvěšen záměr dispozice 

s majetkem 
 Žádost obce o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu Pardubického 

kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce na 
rok 2019 – zastupitelé pověřují místostarostu administrací žádosti.  

Zastupitelé souhlasí  
 Žádost o odkoupení pozemků ve vlastnictví obce Hartmanice – p. č. 202/5, p. 

č. 202/3 – záměr dispozice s majetkem obce vyvěšen na úřední desce od 18. 
3.2019 do 15. 4.2019. Zastupitelé souhlasí s prodejem za cenu v místě 
obvyklou 20 kč za m2. 

 Žádost organizace DOMOV BYSTRÉ - Žádost o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce Hartmanice pro rok 2019  ve výši 25 000 Kč. 

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

 
8) Aktuální situace zásobování vodou - vrt H4 

Podzemní voda je velmi dobré kvality, přirozeně jsou nízké koncentrace vápníku a 
hořčíku (měkká voda). Podzemní voda je prostá jakýchkoli znečišťujících látek 
(pesticidy a dusičnany nedetekovány). Zvyšuje se vydatnost čerpání z 0,6 l/s na 0,75 
l/s až 0,8 l/s. 14. 5.2019 proběhne schůzka zástupců firmy Vodní zdroje Chrudim se 
zastupiteli. 

Zastupitelé berou na vědomí. 
 

9) Projednání a schválení vnitřních předpisů OÚ. 
Zastupitelé projednali a schválili vnitřní předpisy -  
Požární řád obce. 
Pracovní doba a doba odpočinku zaměstnanců obce Hartmanice. 
Vnitřní platový předpis. 

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

 
10) Různé 

Poděkování Oblastní charita Polička za schválení žádosti a poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 10 000 Kč na podporu sociálních služeb.  
Kompostéry – e mail z 12. 4. 2019 - V současné době zpracováváme zadávací 
dokumentaci pro výběrové řízení, kterou Vám zašleme k odsouhlasení. Vzhledem k 
tomu, že nyní běží dotace na kompostéry také na Slovensku a výrobní kapacity v celé 



 
Evropě jsou přetíženy, tak se protáhla doba dodání kompostérů všech typů na 6 
měsíců. Obec Nedvězí (nositel projektu).  
MAS Poličsko – pořízení   traktorového nosiče kontejnerů na základě smlouvy o 
výpůjčce je možné, realizace v roce 2020.  
ČOV – protokol o odběru vzorků – pravidelná kontrola 11.4.2019 – bez závad 
Vodovod -  email 29. 3.2019 Vodní zdroje Chrudim -  Díky provedeným opatřením 
koncentrace železa výrazně poklesla na hodnotu 0,219 mg/l což je nad limitní hodnotu 
0,20 mg/l, ale s rezervou vyhovuje zvýšenému limitu 0,50 mg/l. V místě odběru je 
opravdu výrazně naddimenzované litinové potrubí, ve kterém voda dlouhodobě 
stagnuje.  Protokol o zkoušce 19. 3.2019. 

      Zastupitelé berou na vědomí. 
 
Nabídka firmy MOPOS Pardubice - modernizace obecního rozhlasu, zpracování 
technicko - ekonomické studie na modernizaci veřejného osvětlení v obci.  
Nabídka firmy GeoFaN na provedení zpracování pasportů osvětlení, komunikací, 
účelových komunikací a dopravního značení, kanalizace a zeleně. 
Pojistné smlouvy – byla provedena analýza jednotlivých pojistných smluv, které má 
obec uzavřeny s Českou pojišťovnou a Hasičskou pojišťovnou. Analýzu provedla 
makléřská firma Ing. Chleboun, Ing. Chládek. Firma oslovila různé pojišťovny na 
trhu. Na základě nabídek těchto pojišťoven byla předložena tabulka, kde jsou 
rozepsána jednotlivá rizika a finanční plnění. Nejnižší cenu nabídla Uniqa pojišťovna, 
při uzavření smlouvy na 3 roky. Dále byla předložena nabídka možností pojištění 
vozidel – nejvýhodnější nabídku podala pojišťovna GENERALI. 

      Zastupitelé berou na vědomí  a pověřují starostku a místostarostu k jednání. 
 

 
Zapsala: Dagmar Pachovská 
 
Ověřil:  Zdeněk Puš……………………  

Lubomír Hřebec………………… 
 
Starostka:……………………………………          Místostarosta:……………………. 
 

 


