
Usnesení a ostatní závěry ze schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané dne 16.6.2022

**********************************************************************************

A)  USNESENÍ č. II./18/22:
               1.    ZM jednohlasně schvaluje všechna níže uvedená rozhodnutí:
                       -   schvaluje poskytnutí finančního daru (příspěvku) ve výši 1.000,- Kč Klubu českých turistů

– značkařskému obvodu Sušice na údržbu a obnovu značení turistických tras na správním
území města

                      -   schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 5.000,- Kč Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha
8 na provoz dětské krizové linky

                      - schvaluje poskytnout Muzeu Šumavy Sušice finanční dar 5.000,- Kč na vydání
Vlastivědného sborníku

                      - rozhodla, že se město nezapojí do projektu komiksové knihy „Příběhy ze Šumavy
v komiksech“

                     - rozhodla, že se město nezapojí do projektu knihy „Plzeňský kraj, města a obce“
                     -  schvaluje zakoupit vánoční výzdobu na sloupy VO dle nabídky firmy MC DECO s.r.o.

Přeštice za cenu 86.096,- Kč
                     -   bere   na    vědomí    hospodaření    MŠ  Hartmanice,  p.o.  za  rok 2021 a  jednohlasně

schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 165.394,42 Kč a to 115.394,42 Kč
do rezervního fondu a 50.000,- Kč do fondu odměn

                     -   schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Hartmanice za rok 2021
                     -   bere na vědomí hospodaření ZŠ Hartmanice, p.o. za rok 2021 a jednohlasně schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku ve výši 68.745,88 Kč a to 48.745,88 Kč do rezervního
fondu a 20.000,- Kč do fondu odměn

                     - schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Hartmanice za rok 2021
                     -   schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 2/2022 – viz. příloha
                     -    schvaluje   přidělit   byt   č.   10   v     DPS    Hartmanice    151    od  1.4.2022 p. Jaroslavě

Pelčarské, Hartmanice 24 na dobu určitou do 31.12.2022
                    - schvaluje provedení výměny části vodovodního řadu v Hartmanicích a jednohlasně

schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na provedení prací – výměnu části vodovodního řadu
v Hartmanicích (od hydrantu před vjezdem do kotelny čp. 140 k hl. silnici II/190 u MěÚ)
s firmou AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, IČ 64832911 za cenu 1.006.863,- Kč včetně
DPH (nejvýhodnější nabídka) a pověřuje starostu podpisem smlouvy

                    -    schvaluje přijetí sponzorských darů pro Základní školu Hartmanice a to 2.000,- Kč od ZKD
COOP – členský výbor Hartmanice a 2.000,- Kč od SDH Hartmanice

                    -     schvaluje prominutí úhrady školních pomůcek ve šk. roce 2021/2022 pro 2 děti uprchlíků
z Ukrajiny navštěvující ZŠ Hartmanice

                    -     schvaluje provedení opravy uzávěru vody v dolním vodojemu v Hartmanicích dle nabídky
firmy AQUAŠUMAVA Chudenín za cenu 360.683,- Kč + DPH

                    -   schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace na pečovatelskou
službu s Krajským úřadem Plzeňského kraje Plzeň  a přijetí dotace ve výši 26.993,- Kč

                    -  schvaluje vyplatit p. Nataše Lisoňové, Hartmanice 132 odměnu 5.000,- Kč za služby
tlumočení při jednání s uprchlíky z Ukrajiny, kteří jsou ubytovaní v Hartmanicích

                    -    schvaluje provedení rozpočtového opatření č.  3/2022 – viz. příloha
                    -    schvaluje ceny (tarify) za práce v městských lesích platné od 1.4.2022 – viz. příloha
                    -  schvaluje poskytnout SDH Hartmanice dotaci na sportovně kulturní činnost ve výši

12.000,- Kč



                    -    rozhodlo zveřejnit záměr pronájmu části NP v Hartmanicích čp. 128
                    -    schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 4/2022 – viz. příloha
                    -    rozhodla   vyrozumět    žadatele   o    koupi    části    p.p.č.   379/1    v   k.ú.  Dolejší   Krušec,

že město neuvažuje o prodeji, jelikož se jedná o součást ostatní komunikace
                   -     schvaluje zadat provedení opravy jeřábu v kotelně Hartmanice čp. 36 u firmy J.O.K. servis

s.r.o. Plzeň za cenu dle nabídky – viz. příloha
                   -     schvaluje přijetí dotace od KÚ PK Plzeň na pečovatelskou službu ve výši 214.519,- Kč a

pověřuje starostu města k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
                   -    schvaluje   zakoupit    sloupy    a    řetězy    k   umístění  okolo  chodníku  před  čp.  2

v Hartmanicích od První plzeňské galvanovny s.r.o Plzeň dle nabídky -  viz. příloha
                 - schvaluje uzavření smlouvy o údržbě svislého dopravního značení (servisní smlouva) na

komunikacích města s firmou PasProRea  s.r.o. Holkov 32, IČ 02343100
                 -  schvaluje pronájem plochy v prostoru hřiště v Hartmanicích v červnu 2022 p. P.

Hasenöhrlovi, ZŠ České Budějovice
                  -      rozhodla vyrozumět žadatele o změnu ÚPD, že požadavky na změnu č. 1 ÚP Hartmanice

jsou již  uzavřeny a nyní již nelze požadavek do projednání zařadit
              - schvaluje  Směrnici  pro  poskytování osobních a ochranných pracovních prostředků,

mycích, čistících a dezinfekčních prostředků – viz. příloha
                  - schvaluje  prodej  traktoru  ZETOR  PROXIMA  POWER 105  (P 014131)   žadateli  s   nevyšší

nabídkovou cenou, která musí být vyšší 515.000,- Kč.
                 - schvaluje objednat u firmy FILM PRO s.r.o. Radinovy zpracování reportáže z oslav Dny

svobody na Zhůří 5.6.2022
      -    schvaluje objednat výměnu okapů na budově ZŠ  u firmy Klempířství Šíma Sušice dle

nabídky – viz. příloha
             2.   ZM jednohlasně uděluje souhlas s celoročním hospodařením města a závěrečným účtem

města za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města bez výhrad.
             3.   ZM jednohlasně schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města  za účetní

období 2021 sestavené ke dni 31.12.2021 a vypořádání výsledku hospodaření z hlavní
činnosti města za rok 2021 ve výši 6.759.526,58 Kč (po zdanění) a jeho převedení na účet
432 – nerozdělený zisk z minulých let.

            4.    ZM jednohlasně schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 5/2022 – viz. příloha.
            5.    ZM jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

a dohody o umístění stavby č.  IE-12-00008165/SOBS VB/2 na p.p.č.  187 v k.ú. Mochov u
Hartmanic s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín– viz. příloha.

           6. ZM jednohlasně deleguje starostu města na valnou hromadu Zdravotnických služeb Šumava
s.r.o. Hartmanice 75 a pověřuje ho, aby hlasování schválil účetní závěrku společnosti a
převedení hospodářského výsledku ve výši 9.175,04 Kč na účet 428 nerozdělený zisk.

           7.    ZM jednohlasně schvaluje přijetí dotace ve výši 2.000.000,- Kč Kč  na akci: „Hartmanice –
Podpora infrastruktury  v NP Šumava“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy č.
121060012 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

          8. ZM  jednohlasně  schvaluje  přijetí  dotace  ve  výši  2.999.999,83  Kč  na  akci: „Hartmanice
– úprava a obnova veřejného prostranství“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy č.
121060004 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

          9. ZM jednohlasně schvaluje přijetí dotace na akci „Zhůří pomník 2022“a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje.

        10. ZM  jednohlasně   schvaluje   uzavření     smlouvy   o   mapování   a     digitalizaci   dat    tech.
infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém Digitálně technické mapy  Plzeňského kraje
mezi městem a Plzeňským krajem Plzeň.



        11. ZM jednohlasně stanovilo počet členů zastupitelstva města pro volební období 2022 – 2026
v počtu 15.

   B)  Ostatní závěry:
          1. ZM bere na vědomí zprávu o MŠ Hartmanice.
          2. ZM bere na vědomí hospodaření Zdravotnických služeb Šumava s.r.o. Hartmanice 75 za rok

2021.
          3. ZM  bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze.




