OBECNÍ ÚŘAD HARTMANICE
Pardubický kraj

Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice
Č. j.:

02 /2021

Ze dne:

3.března 2021

Přítomni:

dle prezenční listiny.

Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu.
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících OZ.
4. Projednání žádosti občanů a jiných subjektů
5. Sčítání lidu, domů a bytů
6. Různé
7. Diskuse
1. Zahájení.
2. Schválení programu.
Zastupitelé program schválili, jako ověřovatel zápisu byl určen pan p. P. Filip a p. J. Valach
Zastupitelé souhlasí pro 5
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání OZ
 Úprava a rekonstrukce potoka
Zastupitelé byli seznámeni s informacemi od projektanta Ing Sekaniny, LHProjekt a.s.,
Kroftova 45, 616 00 Brno. Hlavním bodem je zrušení obou rybníčků v obci. Proběhla diskuse
se závěrem, že zastupitelé trvají na zachování obou vodních nádrží.
Zastupitelé pověřují starostku k dalšímu jednání.
4.2.2021 odeslán email Ing. Sekaninovi se stanoviskem zastupitelstva. 5. února přišla odpověď
s informací, že veškeré materiály jsou předány Oblastnímu ředitelství východní Čechy,
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové. Nový správce toku je Ing. Hromádka.
8. 2.2021 telefonicky kontaktoval Ing. Hromádka starostku s informací, že převzal veškerou
agendu, se kterou se postupně seznamuje a že zkoordinuje místní šetření za účelem posouzení
stavu potoka a vodních nádrží za účasti majitele Lesy ČR, projektanta a zástupců obce. O
termínu bude informovat.
Zastupitelé vzali na vědomí
4. Projednání žádostí občanu a jiných subjektů.
 Předložena Smlouva o dílo - Brněnské Vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky,
603 00 Brno na opravy a ověření vodoměrů. Zastupitelé žádost projednali a souhlasí.
Zastupitelé souhlasí pro 5
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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 Předložena žádost Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, Rychnov nad Kněžnou
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti - p. .č 926/5. Zastupitelé žádost
projednali a souhlasí.
Zastupitelé souhlasí pro 5
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
 Předložena žádost o poskytnutí finančního příspěvku na udržení funkčnosti Českého svazu
včelařů, ZO Bystré. Zastupitelé žádost projednali a souhlasí s částkou 2 000,00 Kč.
Zastupitelé souhlasí pro 5
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
 Předložena žádost o přidělení obecního bytu. Žádost je zaevidována a založena do pořadníku
zájemců o pronájem obecního bytu.
Zastupitelé vzali na vědomí.
 Předložena žádost o prodej pozemků p. č. 613, 352 a 1162/2 v k.ú. Hartmanice u Poličky. Projednání žádosti se odkládá na příští zasedání zastupitelstva.
5. Sčítání lidu, domů a bytů.
Sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3.2021. Do 9. 4.2021 má každý
možnost se sečíst prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11.5 2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako probíhá doručování doporučených
zásilek, za dodržování přísných hygienických pravidel. Sčítací komisaři nebudou pomáhat při
vyplňování formulářů. Vyplněný formulář je třeba odevzdat na poště, nebo odeslat zdarma na
adresu P. O. Box sčítání, nebo doručit na kontaktní místo sčítání (Pošta Polička, Eimova 245,
Polička). V případě potřeby je možné obrátit se na info linku 840 30 40 50.
Sčítání podléhá:
- Každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková
ochrana nebo dočasná ochrana
- Každá další fyzická osoba, která je na území ČR v rozhodný okamžik přítomna
- Každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený)
Povinnost se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v ČR na dobu kratší než 90 dnů (např.
turisté)
Zastupitelé vzali na vědomí.
6. Různé
- Otevřený dopis starostce a zastupitelům obce k vydávání Hartmanského listu – odpověď bude
zveřejněna v březnovém vydání.
- Současný stav očkování proti COVID 19 v Pardubickém kraji – od 1. 3.2021 seohou
občany starší 70 let očkovat praktičtí lékaři – MUDr. Koza, MUDr. Mičan – po dohodě, záleží
na aktuálních dodávkách vakcín. Praktičtí lékaři podle centrální očkovací strategie očkují
hlavně spoluobčany, kteří se nemohou dostavit do očkovacích míst a imobilní občany. Ze svých
pacientů mohou nyní očkovat občany starší 70 let věku, případně ty, kteří mají diagnózu či
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zdravotní stav s vysokým rizikem těžkého průběhu COVIDU-19 a nejsou registrování
v centrálním rezervačním systému. Celé znění k dispozici na OÚ.
-

Předložena nabídka pořízení ručně malovaná cyklomapa SVITAVSKO DĚTEM – zastupitelé
zamítli.
Zastupitelé nesouhlasí pro 0
proti 5
zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

-

Předložena a projednána aktualizace Obecně závazné vyhlášky obce Hartmanice č. 1/2021 o
místním poplatku z pobytu
Zastupitelé souhlasí pro 5
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

-

Zastupitelé byli informováni o ukončení pracovního poměru p. účetního J. Křoustka ke dni 30.
4.2021. Proběhla diskuse. Vedení účetnictví převezme p. Jana Kršková. Bude vypsán
požadavek na obsazení nově vzniklého místa „asistent obecního úřadu“, v rozsahu pracovního
úvazku 0,3 – 0,5. V důsledku toho dojde ke změnám úředních hodin obecního úřadu. Občané
budou včas informováni.
Zastupitelé berou na vědomí.

7. Diskuse –

Zapsala: J: Filipová
Ověřil:

P. Filip……………………………………….
J. Valach……………………………………

Starostka…………………………

Místostarosta………………………………
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Výpis ze zápisu ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Hartmanice
dne 3. 3.32021
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
 Smlouva o dílo Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603
00 Brno.
 Smlouva Elektromontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1656, Rychnov n. K.
 poskytnutí finančního daru Českého svazu včelařů, ZO Bystré u Poličky ve výši
2 000,00 Kč.
 Aktualizaci obecně závazné vyhlášky obce Hartmanice č. 1/2021 o místním
poplatku z pobytu.
Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
 Nabídku pořízení ručně malované cyklomapy Svitavsko dětem.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
 Úprava a rekonstrukce potoka
 Sčítání lidu, domů a bytů
 Ukončení pracovní smlouvy účetní pana J. Křoustka

Hartmanice 3. 3.2021
Jaroslava Filipová
starostka
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Obec Hartmanice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
nově vzniklého pracovního místa
ASISTENT – ASISTENTKA Obecního úřadu

-

Popis práce:
vedení administrativní agendy obecního úřadu
příprava podkladů pro účetní
vedení pokladny
zpracovávání výkazů
informování občanů prostřednictvím místního rozhlasu, sms a emailem
komunikace s občany
úklid obecního úřadu

-

Pracovní úvazek:
0,3 – 0,5 pracovního úvazku

-

Odměňování:
dle Nařízení vlády č- 341/2017 Sb. O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě.

-

Nástup:
od 26. 4.2021

-

Další požadavky:
práce na PC
řidičský průkaz
komunikační předpoklady
znalost účetnictví a vedení administrativy výhodou

-

Termín a forma podání nabídek:
do 31. 3.2021
písemně na email starosta@hartmanice.net

Obec Hartmanice si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit.
Hartmanice 10. 3.2021
Jaroslava Filipová
Starostka obce
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