
Usnesení a ostatní závěry ze schůze Zastupitelstva  města Hartmanice konané dne 15.12.2022
*****************************************************************************

            A)  USNESENÍ č.  II./2/22
                  1)   ZM jednohlasně schvaluje níže uvedená rozhodnutí:

        -   rozpočtového opatření č. 10/2022 – viz. příloha
        -    uvedení dlažby před domem čp. 150 Hartmanice do původního  stavu před prováděním

opravy havárie na vodovodním řadu
        -   přijetí sponzorského daru ve výši 5.000,- Kč pro ZŠ Hartmanice   na zkvalitnění výuky a

akce související s výukou od MUDr. L. Jona, Hartmanice 23
        -  rozhodla neposkytnout finanční příspěvek na provoz pojízdné masny Jatka Hradčany –

R. Harvalík, Kratušín, která každý týden jezdí do naší obce
        -  poskytnutí  dotace ve výši  40.000,-  Kč Charitě Sušice,  Havlíčkova 95,  342 01 Sušice,  IČ

64388441, na zajišťování terénní pečovatelské služby na správním území Města
Hartmanice

        - rozhodla, že se město nezapojí do projektu Nadačního fondu Stopa bezpečí Brno –
Židenice na vydání  brožury

        -  vedení trasy 31. Historic Vltava Rallye a 57. Rallye Šumava po místní komunikaci města
50 c od Kochánova do osady Keply

        -  deleguje do Rady NP Šumava jako člena starostu města p. Pavla Valdmana

        -  rozpočet MŠ Hartmanice na rok 2023 – viz. příloha
        -  střednědobý výhled rozpočtu MŠ Hartmanice na roky  2024, 2025
        -  rozpočet ZŠ Hartmanice na rok 2023 – viz. příloha
        -  střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Hartmanice na roky  2024, 2025
        -   vyplacení odměny ředitelce MŠ Hartmanice ve výši 30.000,- Kč
        -   vyplacení odměny ředitelce ZŠ Hartmanice ve výši 30.000,- Kč
        -  vyrozumět žadatelku o koupi pozemků v k.ú. Chlum u Hartmanic, že město nemá

v úmyslu předmětné pozemky prodávat
        -  jednat s firmou Vantag Towers o podmínkách stávající nájemní smlouvy na umístění

zařízení Vodafone na budově ZŠ Hartmanice
        -  Plán inventur 2022 – viz. příloha.

                2)  ZM schvaluje předložený návrh rozpočtu města na rok 2023 – viz. příloha.
                3)   ZM schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu města – viz. příloha.
                4) ZM jednohlasně schvaluje poskytnutí dotace ve výši 168.000,- Kč z rozpočtu města

Zdravotnickým službám Šumava s.r.o., Hartmanice 75, IČ 28031792.
  5) ZM jednohlasně schvaluje  poskytnutí dotace ve výši 45.242,- Kč z rozpočtu města

Střednímu Pošumaví z.s.p.o., Hartmanice 75, IČ 694458529, na nákup pásového
minirýpadla s přepravníkem pro obce sdružení Střední Pošumaví.

                   6)   ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 11/2022 – viz. příloha.
                   7)  ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro město v roce 2023

s firmou TEDOM energie s.r.o. Brno – Komárov, Klášterského 731/13, IČ 03328325.
                   8)    ZM jednohlasně schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2023 ve výši 23,- a 47,- Kč/m3

bez  DPH.
                   9)   ZM jednohlasně schvaluje cenu tepla pro rok 2023 ve výši 900,- Kč/GJ bez DPH.

10)  ZM příslušné dle § 6 odst. 5 písm. b) a v souladu s § 47 odst. stavebního zákona jednohlasně
schvaluje Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Hartmanice obsahující zadání
změny č. 1 územního plánu Hartmanice.

                 11)  ZM jednohlasně schvaluje přidělení bytu č. 3 Hartmanice 23 p. Michaele Fraňkové, Ujčín
31.



                   12) ZM jednohlasně schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám od 1.1.2023 do
31.12.2023 na byty v Kundraticích čp. 19, v Hartmanicích čp. 8, 10, 11, 15, 40, 44, 49, 94,
130, 131 a byty zvláštního určení v DPS Hartmanice čp. 151.

                  13)   ZM jednohlasně pověřuje členy zastupitelstva p. Františka Kojzara a p. Pavlu Burešovou
k oddávání při matričních obřadech v souladu s § 11a odst. 1 písm. a) zák. č. 300/2000
Sb. o matrikách.

              B)  Ostatní závěry:
                 1) ZM bere na vědomí zprávu o MŠ Hartmanice.
                 2) ZM bere na vědomí zprávu o ZŠ Hartmanice.

        3) ZM bere na vědomí diskuzi k záměru nákupu nemovitosti čp. 69 Hartmanice – Hotel Vintíř
s tím, že v měsíci lednu 2023 bude svoláno jednání zastupitelstva města k rozhodnutí o
dané záležitosti.

         4)   ZM bere na vědomí kontrolu usnesení a ostatní závěrů ZM.

Usnesení zveřejněno dne:
                  sejmuto dne:


