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Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice 

Č. j.:   10/2019 

Ze dne  4. 12.2019 

Přítomni  dle prezenční listiny. 
 
Program: 

1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících OZ. 
4. Projednání žádosti občanů. 
5. Schválení rozpočtu u obce na rok 2020 
6. Schválení nákladů pro výpočet vodného a stočného 
7. Rozpočtové opatření č. 10 
8. Různé 
9. Diskuse 

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

1. Zahájení. 
2. Schválení programu.  

Program byl rozšířen o bod č. 7 – rozpočtové opatření č. 10 
Zastupitelé souhlasí -   pro 7  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 k 31. 12.2019 – 13. 

11.2019 proběhla osobní schůzka, 18. 12.2019 proběhne schůzka obecního 
zastupitelstva s výborem SDH. 

- Inventury a inventarizace majetku obce – probíhá, koordinuje p. Pachovská 
- 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 
 

4. Projednání žádostí občanu 
Nebyly předloženy žádné žádosti. 
 

5. Schválení rozpočtu obce na rok 2020,  
Zastupitelé projednali a schválili rozpočet obce Hartmanice na rok 2020 
Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č.  2 bylo schváleno. 
 
 
 



 
6. Schválení nákladů pro výpočet vodného a stočného 

Zastupitelé projednali a schválili Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a 
stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné. 
Pro rok 2020 nedojde ke zvýšení ceny vodného a stočného.  
Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č.  3 bylo schváleno. 
 

7. Rozpočtové opatření č. 10 
Zastupitelé projednali a schválil rozpočtové opatření č. 10 
Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č.  4 bylo schváleno. 
 

8. Různé 
- Informace O2 Czech Republic, a.s. -  z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o 

využívání sítě Veřejných telefonních automatů bude tato služba ukončena k 31. 
12.2019. Rušení telefonního automatu bude probíhat během roku 2020 v několika 
etapách – demontáž telefonního automatu a následně zrušení hovorny.  

- Revize katastru nemovitostí – projednávání s dotčenými vlastníky se uskuteční v 
termínu 16. 1. 2020 a 17. 1.2020. Dotčení vlastníci obdrží pozvánku přímo od 
katastrálního úřadu. 

- Mateřská škola – 
Zastupitelé projednali a schválil finanční odměnu pro ředitelku MŠ 
Zastupitelé souhlasí -   pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č.  5 bylo schváleno. 
Zastupitelé byli seznámeni a projednali závěry z Protokolu Krajské hygienické stanice 
PK, územní pracoviště Svitavy – zřízení hrubé přípravny zeleniny, zajištění 
odpovídajícího způsobu mytí potravin.  
Proběhla diskuse s návrhem řešení. Stavební práce budou provedeny v letních 
prázdninách. 
Zastupitelé berou na vědomí a souhlasí -  pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č.  6 bylo schváleno. 
Zastupitelé byli seznámeni s Protokolem z prověrky BOZP ze dne 26. 11.2019 MŠ – 
doporučení odstraněna ihned. 
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o zahájení inspekční činnosti dle zákona č. 
561/2004 Sb. Školský zákon. v MŠ. Inspekce bude zahájena dne 6. 12.2019.  

- Smlouva o zpětném odběru použitého rostlinného oleje - tento odpad likviduje na 
základě smlouvy firma Černohlávek Libor, Jakub 38, Církvice dosud bezplatně. Na OU 
byl doručena informace, že do nádoby na použitý olej je ukládán i jiný odpad (sklo, 
plasty, komunální odpad aj.), který musí firma likvidovat na svoje náklady. Z tohoto 
důvodu žádá o zpoplatnění likvidace olejů. Upozorňujeme občany, že do nádoby na 
rostlinný olej nepatří žádný jiný odpad.  
Zastupitelé berou na vědomí a souhlasí s podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě 
pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č.  7 bylo schváleno. 

- Cenová nabídka Ing. Ivan Beneš, Ochoz u Brna 459, 664 02 Ochoz u Brna na zpracování 
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vč. inženýrské činnosti pro požární 
nádrž -rybník u Laštůvkových. 
Zastupitelé projednali nabídku a souhlasí s provedením posportu díla + vydání povolení 
nakládání s vodami, vč. 47 paré v ceně 45 000,-Kč. 



 
Zastupitelé souhlasí -  pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č.  8 bylo schváleno. 

- Zastupitelé projednali seznam jubilantů v roce 2020 a schválili poskytnutí dárkového 
balíčku jubilantům v hodnotě 500 Kč. – viz příloha 
Zastupitelé berou na vědomí a souhlasí -  pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č.  9 bylo schváleno. 

- Dodatek č. 11 mezi Obcí Hartmanice a TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem na 
zajištění nakládání s komunálním odpadem – pro rok 2020. Došlo k mírnému navýšení 
cen – poplatek za 1 popelnici 110 L – 240 L – 505,-Kč (+15 Kč) 
          poplatek za 1 kontejner 1 100 L  - 3 030,-Kč (+ 90 Kč) 
Zastupitelé berou na vědomí a souhlasí s podpisem dodatku č. 11 ke smlouvě 
pro 7  proti 0  zdrželi se 0.  
Usnesení č.  7 bylo schváleno. 
 
 

9. Diskuse 
 

 
 
Zapsala: Dagmar Pachovská 
 
Ověřil:  Lubomír Hřebec ……………………  

Zdeněk Puš  …………………… 
 
 

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

 

 

PŘEJEM VŠEM OBČANŮM KRÁSNÉ VÁNOCE 
A HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI 

V NOVÉM ROCE. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


