
Usnesení a ostatní závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané dne  16.3.2022
**********************************************************************************
                  A)  USNESENÍ č.  I./17/22:
                        1.  ZM jednohlasně schvaluje níže uvedená rozhodnutí:
                             - schvaluje přidělení bytu č. 7 v Hartmanicích čp. 151 (DPS) panu Pavlu Vaňkovi, Sušice,

Nádražní 1243, na dobu určitou od 1.1.2022 do 31.12.2022
                            - schvaluje uzavření smlouvy s KÚ PK Plzeň o Pověření výkonem služby obecného

hospodářského zájmu – viz. příloha
                               -  schvaluje platový výměr ředitelky Mateřské školy Hartmanice platný od 1.1.2022
                               -  schvaluje platový výměr ředitelky Základní školy Hartmanice platný od 1.1.2022

                            -  schvaluje    přidělení    bytu  č. 2   v Kundraticích   čp. 22   p.   Oto   Vlasákovi,   Kundratice
19 od 1.1.2022 do 31.12.2022

                            - schvaluje prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 10 v Hartmanicích čp. 151 do
31.3.2022  p. Blance Růžičkové s tím, že po uplynutí tohoto data již nebude nájemní
smlouva dále prodlužována a nebude nájemkyni poskytnuta možnost jiného bydlení
v bytech v majetku města

                            -  schvaluje   ukončení nájemní smlouvy s p. Markétou Míčkovou, Sušice, Mostní 45 na
pronájem nebytových prostor v Hartmanicích čp. 128 dohodou ke dni 31.12.2021

                            -  schvaluje od 1.1.2022 ceny za pronájem NP nebytových prostor v  Hartmanicích čp.
128 pro kadeřnictví   300,- Kč/den → minimálně však 1.200,- Kč/měsíc a pro    služby
kosmetičky    250,- Kč/den → minimálně však  500,- Kč/měsíc

                            -   schvaluje od 1.1.2022 uzavření samostatných smluv na pronájem nebytových prostor
v Hartmanicích čp. 128 pro služby kadeřnice a kosmetičky

                            -  rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v Hartmanicích čp. 128 pro
poskytování služeb kosmetiky, manikúry, pedikúry a masáží

                            - schvaluje uzavřít smlouvu na pronájem nebytových prostor v Hartmanicích čp. 44
(prostory stávající prodejny Světluška) s paní Zdeňkou Liďákovou, Hartmanice 46 od
1.1.2022 na dobu neurčitou

                            - schvaluje uzavřít smlouvu na pronájem nebytových prostor v Kundraticích čp. 22
(prostory pohostinství) s paní Růženou Vejvodovou, Volšovy 82 od 1.1.2022 na dobu
neurčitou

                           -  jednohlasně   schvaluje   nové   ceny nájemného u bytů v Hartmanicích čp. 23 (zdr.
středisko) a to byt č. byt č. 1 = 2.400,- Kč/měsíc,  byt č. 2 = 2.700,- Kč/měsíc, byt č. 3
= 3.000,- Kč/měsíc od 1.1.2022

                           -    schvaluje ceník služeb města pro rok 2022 – viz. příloha
                           -   schvaluje následující konečné ceny za rok 2021:  teplo:  420,- Kč/GJ  bez DPH   (462,-

Kč s DPH),  vodné 20,- Kč/ m3  bez DPH  (22,-  Kč s DPH),  stočné 38,- Kč/m3 bez DPH
(41,80 Kč s DPH) viz. příloha

                           -  schvaluje od 1.1.2022 dle NV č. 531/2021 Sb. nový platový výměr ředitelky PO
Mateřská škola Hartmanice a zároveň tím ruší  platový výměr schválený RM dne
29.12.2021 vydaný dle NV č. 420/2021 Sb.

                           -  schvaluje   od   1.1.2022  dle NV č. 531/2021 Sb. nový platový výměr ředitelky PO
Základní   škola  Hartmanice  a  zároveň tím  ruší   platový  výměr  schválený  RM  dne
29.12.2021 vydaný dle NV č. 420/2021 Sb.

                          -  schvaluje pronájem NP v Hartmanicích čp. 128 (společné prostory kadeřnictví +
kosmetika) žadatelce p. S. Bernardové, Žichovice 174 na dobu neurčitou, neboť její
nabídka splnila podmínky zveřejněného záměru pronájmu

                            - schvaluje k výzvě MěÚ Sušice č.j.: 5491/21/DOP/Pa odpovědět, že ve věci žádosti
Města Hartmanice o stanovení místní úpravy provozu na pozem. komunikacích nyní
město požaduje projednat pouze dopravní značení dle podaného návrhu firmy
PasProRea PD s.r.o. Holkov



               -   schvaluje provést odvodnění pozemků u domu čp. 15 Hartmanice s tím, že město  uhradí
materiál a výkopové práce a nájemníci obyt. domu čp. 15 provedou ostatní práce
svépomocí

               -    schvaluje pronájem fotbalového hřiště v Hartmanicích Rugby clubu Sedlčany v termínu 6.8.
– 13.8.2022

               - schvaluje uzavřít smlouvu na vytvoření a správu webových stránek města s firmou
Šumavanet s.r.o. Klatovy dle předložené nabídky – viz. příloha

                -  schvaluje na rekonstrukci pietního místa padlých amerických vojáků ve Zhůří poskytnout
50.000,- Kč

            - schvaluje pokácení vzrostlých jehličnatých stromů v Hartmanicích u MŠ a pošty a u
zdravotnického střediska

             -  schvaluje podání žádosti PK Plzeň o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na akci
„Střecha na KD a pohostinství v Kundraticích čp. 22“

            -   schvaluje   podání    žádosti   k   MěÚ Sušice o stanovení úpravy provozu na komunikaci k
umístění  výstražné dopravní značky ZVĚŘ na komunikaci II/145  v úseku Hartmanice – Nové
Městečko

               -   schvaluje přijetí dotace od PK Plzeň ve v 53.896,- Kč na Pečovatelskou službu Hartmanice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

         2.  ZM jednohlasně schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 51.920,- Kč Plzeňskému kraji Plzeň
k zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022.

         3. ZM jednohlasně schvaluje přijetí dotace ve výši 414.812,- Kč od Státního zemědělského
intervenčního fondu na projekt Mechanizace pro lesní práce v lesích Města Hartmanice 2021
a pověřuje starostu  podpisem smlouvy.

         4. ZM  schvaluje přijetí dotace od SFŽP Praha ve výši  2.999.999,83 Kč na projekt Hartmanice –
Úprava a obnova veřejného prostranství a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

         5.  ZM  jednohlasně schvaluje  přijetí   dotace  od  SFŽP  Praha   ve  výši   2.000.000,-  Kč a  projekt
Hartmanice – podpora infrastruktury v NP Šumava a pověření starosty podpisem smlouvy.

         6. ZM jednohlasně schvaluje podat žádost o dotaci  na opravy menšího rozsahu cisternové
automobilové stříkačky MAN SDH Hartmanice k Plzeňskému kraji.

         7.  ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby „Dolejší Krušec, KT, p.č. 283/1 – NN“  č. IV-12-0018753/2/VB  s ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín.

         8. ZM na základě zprávy o hodnocení a posouzení nabídek předložené hodnotící komisí schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Hartmanice – Podpora infrastruktury v NP Šumava“  za
cenu 2.130.616,60 Kč bez  DPH  (2.578.046,09 Kč s  DPH)  se  společností  Silnice  Klatovy,  a.s.,
Vídeňská 190, Klatovy, IČ 45357307, která podala na veřejnou zakázku malého rozsahu
nejvýhodnější nabídku a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. ZM dále schvaluje
v případě, že nedojde k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, při splnění podmínek
účasti dodavatele přistoupit k podpisu smlouvy s druhým dodavatelem v pořadí – firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř.  495/58, České Budějovice, IČ 48035599, za cenu
2.245.281,- Kč bez DPH a pokud nedojde k podpisu smlouvy ani s druhým dodavatelem
v pořadí, může být přistoupeno při splnění podmínek účasti dodavatele k podpisu smlouvy
s  třetím dodavatelem firmou COLAS CZ,  a.s.,  Rubeška 215/1,  Praha 9,  IČ 26177005 za  cenu
2.300.000,- Kč bez DPH.

         9.  ZM na základě zprávy o hodnocení a posouzení nabídek předložené hodnotící komisí schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Hartmanice – Úprava a obnova veřejného prostranství“
za cenu 3.649.972,88 Kč bez DPH  (4.416.467,18 Kč s DPH) se společností SWIETELSKY stavební
s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599, která podala na veřejnou
zakázku malého rozsahu nejvýhodnější nabídku a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
ZM dále schvaluje v případě, že nedojde k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, při
splnění podmínek účasti dodavatele přistoupit k podpisu smlouvy s druhým dodavatelem
v pořadí – firmou Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, Klatovy, IČ 45357307, za cenu 3.715.331,-



Kč bez DPH a pokud nedojde k podpisu smlouvy ani s druhým dodavatelem v pořadí, může být
přistoupeno při splnění podmínek účasti dodavatele k podpisu smlouvy s třetím dodavatelem
firmou  ZEM  STAV  CZ,  Vladimír  Babor  Pod  Svatoborem  275,  Sušice,  IČ 03884546  za  cenu
3.795.045,- Kč bez DPH.

      10.  ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 1/2022 – viz. příloha.
      11. ZM jednohlasně prohlašuje, že se Město Hartmanice necítí být vlastníkem mostů Stodůlky a

Paště, neboť toto vlastnictví není schopno doložit, přičemž trvá na tom, že v rámci prohlášení
o vlastnictví mostů, které bude uzavřeno se Správou NP Šumava se tato zaváže, že zajistí péči
a údržbu těchto mostů a zajistí jejich neomezenou přístupnost alespoň pro pěší a cyklistickou
veřejnost, aby plnily svou historickou funkci.

B)  Ostatní závěry:
        1.  ZM bere na vědomí zprávu o činnosti MŠ Hartmanice.
        2.  ZM bere na vědomí zprávu o činnosti ZŠ Hartmanice.
        3.  ZM bere na vědomí zprávu o hospodaření městských lesů v roce 2021 – viz. příloha.
        4.  ZM bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze.


