
Usnesení a ostatní závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané dne 15.9.2022
******************************************************************************

                  A) USNESENÍ č. III./19/22:
                        1)  ZM jednohlasně schvaluje níže uvedená rozhodnutí:
                             -  schvaluje přijetí dotace 90.000,- Kč od Plzeňského kraje Plzeň na projekt: „Město

Hartmanice: JSDHO Hartmanice, kat. III na opravu menšího rozsahu u cisternové
automobilové stříkačky MAN reg. zn. 1P8 7776“  z dotačního  titulu „2022 Příspěvek
na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého
zásahového automobilu“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o
poskytnutí dotace s PK Plzeň

                             -   schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 6/2022 viz. příloha
                             -  schvaluje   uzavřít   smlouvu o pronájmu NP (35 m2) Hartmanicích čp. 128 s p.

Martinem Ležákem, Chlum 3 od 1.7.2022 na dobu neurčitou
                             -  schvaluje uzavřít smlouvu na Vypracování LHP pro LHC Lesy Města Hartmanice

s  firmou Plzeňský  lesprojekt,  a.s.,  Plzeň,  nám.  Gen.  Píky  8,  IČ:  25202448 za  cenu
242.480,- Kč bez DPH

                              -   schvaluje prodej traktoru ZETOR PROXIMA POWER 105 , reg. značka P01 41 -31 a
uzavření kupní smlouvy s žadatelem – nabídka č.j.: MHa 414/22 za cenu 750.000,-
Kč.  RM dále jednohlasně schvaluje, že pokud nedojde k podpisu smlouvy
s vybraným žadatelem, při splnění podmínek  přistoupit k podpisu s druhým
žadatelem ve stanoveném pořadí  tj. s č.j.: MHa 415/22  za cenu 650.000,- Kč; pokud
nedojde k podpisu  smlouvy ani s druhým žadatelem, může být přistoupeno při
splnění podmínek k podpisu s třetím žadatelem ve stanoveném pořadí tj. s č.j.: MHa
403/22 za cenu 602.000,- Kč; pokud nedojde k podpisu ani s třetím žadatelem,
může být přistoupeno při splnění podmínek k podpisu se čtvrtým žadatelem ve
stanoveném pořadí tj. s č.j.:  MHa 417/22 za cenu 591.500,- Kč; pokud nedojde
k podpisu ani se čtvrtým žadatelem, může být přistoupeno při splnění podmínek
k podpisu s pátým žadatelem ve stanoveném pořadí tj. s č.j.:  MHa 404/22 za cenu
536.030,- Kč; pokud nedojde k podpisu ani s pátým žadatelem, může být
přistoupeno při splnění podmínek k podpisu s šestým žadatelem ve stanoveném
pořadí tj. s č.j.:  MHa 408/22 za cenu 525.000,- Kč; pokud nedojde k podpisu ani
s šestým žadatelem, může být přistoupeno při splnění podmínek k podpisu
s  posledním sedmým žadatelem ve stanoveném pořadí  tj.  s  č.j.:   MHa 405/22 za
cenu 515.009,- Kč

                               -  schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 7/2022 – viz. příloha
                               -  schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč od MUDr. L. Jona, Hartmanice 23

pro ZŠ Hartmanice
                              - schvaluje vyrozumět žadatele Pila Černý s.r.o. Chlum, že město nemá úmyslu

prodávat pozemky v k.ú. Chlum u Hartmanic (p.p.č. 183; 273; 268; 180), neboť
předpokládá jejich využití v budoucnosti

                              -   schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč Spolku Horská synagoga Hartmanice,
IČ 26606224, na provoz synagogy v Hartmanicích

                              -  schvaluje podat žádost o dotaci na nákup požárního přívěsu pro hašení z dotačního
titulu HZS „JSDH_V2_2023“

                              - schvaluje     přijetí  dotace  od  PK  Plzeň ve  výši  14.000,-  Kč na  „Stolní  kalendář -
Památky  a  příroda  v  okolí  Hartmanic“  a  pověřuje  starostu  podpisem  smlouvy  o
dotaci



                              -   schvaluje nákup lesnického programu LHE Výroba 4000 C/S od firmy Iter Soft s.r.o.
Choceň za cenu dle nabídky

                             -    schvaluje provedení  místního šetření u domu čp. 150 v Hartmanicích a pak následně
vydat stanovisko k předžalobní výzvě manželů Tušinovských, Hartmanice 150
ohledně poškození dlažby způsobeného při opravě vodovodního řadu

                             -   schvaluje provedení opravy místní komunikace 10c v Hartmanicích od silnice II/190
po zdravotnické středisko firmou Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice za
cenu 529.487,55 Kč s DPH

                           -     schvaluje provedení opravy místní komunikace 23c – krajnice - od Hořejšího Krušce
směrem k „Topolům“ firmou Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice za cenu
105.261,72 Kč s DPH

                           -   schvaluje provedení opravy účelové komunikace od Dobré Vody směr Babylon,
konkrétně úsek od křižovatky „alej pod Pustinou“ k „cestářskému domku“ firmou
V. Babor, Sušice  za cenu 166.762,- Kč s DPH

                           -   schvaluje pořízení reportáže z akce Mistrovství Šumavy v opékání  prasat dne
10.9.2022 firmou FILMpro Radinovy za cenu 3.500,- Kč

                           -     schvaluje  pronájem  fotbalového   hřiště   v   Hartmanicích Rugby clubu   Sedlčany
v termínu 5.8. – 12.8.2023

                           -     schvaluje   provedení výměny 3 ks oken v ZŠ firmou LD Stav s.r.o. Sušice a vstupních
dveří do dílny na budově MěÚ firmou SVĚT OKEN s.r.o. Plzeň

2) ZM jednohlasně schvaluje uzavření dohody o narovnání vlastnických vztahů k pozemku
a  stavbě garáže  na  p.p.č.  693  v  k.ú.  Hartmanice  I   mezi  městem  a  p.  Tomášem
Potůčkem, Ostrava, Nádražní 2775/145, kterou  p. Potůček prodá městu 1 m2 ze svého
pozemku st.p.č. 45/2 v k.ú. Hartmanice I (za cenu 300,- Kč), který zasahuje do přilehlé
komunikace; město prodá p. Potůčkovi 48 m2 z p.p.č. 693 v k.ú. Hartmanice I (za cenu
14.400,- Kč) a dále stavbu garáže (za 250.954,-  -  160.021,- =  90.933,- Kč tj. cena dle
znaleckého posudku mínus vložené náklady na opravu) a  p. Potůček dále uhradí
veškeré související náklady (znalecký posudek, GP, služby právníka, vklad do KN).

3)   ZM jednohlasně schvaluje udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ Hartmanice a
zavazuje se uhradit případné zvýšené náklady na vzdělávání.

4)     ZM jednohlasně schvaluje poskytnutí záštity a  finančního daru 7.000,- Kč pro R-Team
Praha 5, Ovčí Hájek 2169, na plavecko-běžecký pohár dětí v Srní.

5)  ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Úprava a obnova
veřejného prostranství Hartmanice“ jehož součástí jsou změnové listy č. 1 a č. 2 mezi
městem  a  firmou  SWIETELSKKY  stavební  s.r.o.   České  Budějovice,  IČ 48035599,  ve
znění viz. příloha.

6)  ZM jednohlasně schvaluje požádat SFŽP ČR Praha o změnu dotace „Hartmanice –
podpora infrastruktury v NP Šumava“ z investiční na neinvestiční dotaci a následně pak
uzavřít se SFŽP ČR Praha o této změně dodatek k uzavřené smlouvě č. 1210600012.

7)   ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Adestik s.r.o. Vrhaveč na vypracování
projektové dokumentace na akci „MŠ Hartmanice – návrh energetických úspor“ za
cenu 440.800,- Kč  bez DPH.

8) ZM jednohlasně schvaluje informovat instituce oprávněné k řešení situace znečišťování
veřejného prostranství zákazníky prodejny v Hartmanicích čp. 26 o potřebě zjednání
nápravy.

                    9)   ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 8/2022 – viz. příloha.
B)  Ostatní závěry:
      1) ZM bere na vědomí zprávu o MŠ Hartmanice.



      2) ZM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ Hartmanice ve šk. roce 2021/2022.
                    3)  ZM bere na vědomí zprávu o ZŠ Hartmanice.
                    4)   ZM bere na vědomí potřebu opravy komunikace v Dolejším.
                    5) ZM bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze zastupitelstva.


