
Usnesení a ostatní závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané dne 19.1.2023
**********************************************************************************
             A)   USNESENÍ č. I./3/23:
                    1) ZM jednohlasně schvaluje všechna níže uvedená rozhodnutí:

        -     ceny za likvidaci odpadních vod na ČOV pro rok 2023 viz. příloha
        -     konečné ceny vodného, stočného a tepla za rok 2022 ve výši: vodné 22,- Kč/m3 Kč

bez DPH,  stočné  43,- Kč/m3 Kč bez DPH a teplo 540,- Kč/GJ bez DPH
        - provedení rozpočtového opatření č. 12/2022 – viz. příloha

  -      provedení rozpočtového opatření č. 1/2023 – viz. příloha
          -      výměnu světelných bodů VO v Hořejším Krušci a jejich umístění pod el. vedení ČEZ

za  cenu 38.106,- Kč bez DPH
          -     uzavření smlouvy o dílo na vypracování PD na odbahnění a rekonstrukce vodních

nádrží  rybníků v  Dolejším  Těšově  (na  p.p.č.  4  v  k.ú.  Dolejší  Těšov)   a   v  k.ú.
Hartmanice I na p.p.č. 237 a p.p.č. 3005/1 v k.ú. Hartmanice II (v části zvané Peklo)
s firmou Projektová  inženýrská  činnost Ing. Jiří Tägl, Klatovy – Měchurova 354  za
cenu  89.500,- Kč + 151.500,- Kč – viz. protokol o výběru nabídky

    -       uzavření Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu mezi Plzeňským
krajem a Městem Hartmanice   k poskytování pečovatelské služby na období 1.1. –
31.12.2023 – viz. příloha

         -        stanovisko, že je nutné městu a veřejnosti zachovat přístup na účelovou komunikaci
města p.č. 205/1 v k.ú. Štěpanice z p.p.č. 205/4 respektive 205/2 z důvodu
zachování obslužnosti daného území.

                  2) ZM  jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy o vypořádání závazku mezi Městem
Hartmanice a p. Jiřím Medem, Hartmanice čp. 71 – viz. příloha.

                  3)   ZM jednohlasně schvaluje prodej p.p.č. 693/2 v k.ú. Hartmanice I panu Jiřímu Medovi,
Hartmanice čp. 71 za cenu 9.900,- Kč + ostatní náklady spojené s realizací prodeje.

                  4)   ZM jednohlasně schvaluje koupi  nemovitosti čp. 69 Hartmanice (hotel Vintíř) včetně
st.p.č 217 v k.ú. Hartmanice I za cenu 8.500.000,- Kč.

5)  ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 2/2023 – viz. příloha.
6) ZM   jednohlasně    schvaluje   do   konce   měsíce února 2023 svolat jednání zastupitelů

k řešení stavu majetku města.
            B)   Ostatní závěry:
                   1) ZM bere na vědomí kontrolu usnesení.

Usnesení zveřejněno dne:
                  sejmuto dne:




