Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2010
Datum: 7. 4. 2010
Místo: obecní úřad
Čas zahájení : 19.00 hod
Čas ukončení: 22. 15 hod
Přítomni: 13 členů dle prezenční listiny
Hosté: p. Horák Jiří Hartvíkovice 222 p. Oulehla Drahomír Hartvíkovice 218, p. Klimeš Radek
Náměšť nad Oslavou
Ověřovatelé: Nováček Zdeněk, Zezula Jaromír

Program :
1.Rozpočet obce, rozpočtový výhled
2.Rozpočet školy
3.Přijetí zaměstnanců na VPP
4.Žádosti občanů
5.Bezpečnostní situace v obci za rok 2009
6.Hospodaření za rok 2009 (výsledek přezkoumání hospodaření,závěrečná zpráva na stránkách obce
www.Hartvíkovice.cz)
7. Inventarizace majetku k 31. 12. 2009
8.Různé
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, přivítal členy zastupitelstva a hosty a přečetl
program, který byl schválen.
13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Ad 1)
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2010. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na
úřední desce 19.3. 2010 a na elektronické úřední desce 20. 3. 2010. Starosta vyzvedl hlavní příjmy a
výdaje a zdůvodnil je. Rozpočet je vyrovnaný ve výši 21 449 100 Kč.
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu bez výhrad v navržené výši.
13 pro – 0 proti - 0 zdržel se
Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtový výhled na období 2011 – 2013 , tj. plánované
příjmy a výdaje na toto období. Rozpočtový výhled byl zveřejněn na úřední desce 19. 3. 2010 a na
elektronické úřední desce 20. 3. 2010.
13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Ad2)
Zastupitelstvo projednalo předložený návrh rozpočtu základní a mateřské školy, který činí na rok 2010
545 500,. Kč. Tento příspěvek na provoz školy je maximální a je nutno šetřit s obecními prostředky.
13 pro – 0 zdržel se – 0 proti
Zastupitelstvo dále projednalo žádost p. ředitelky Mgr. Hasičkové o poskytnutí dotace na podporu
čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně základní školy. Jednalo by se o obnovení a rozšíření žákovské
knihovny, je nutno zakoupit nový nábytek k sezení a policový program. Celkové náklady projektu jsou
45 000 Kč, spoluúčast obce je 40%tj. 18 000 Kč. Jednalo by se o příspěvek nad rámec schváleného
rozpočtu školy na rok 2010. Zastupitelstvo tuto žádost zamítlo. Doporučilo, že by žáci mohli mj.
navštívit místní lidovou knihovnu.
0 pro – 4 zdržel se – 9 proti
Ad 3) Zastupitelstvo obdrželo žádosti těchto občanů na umístění na veřejně prospěšné práce :
Pavlína Bečková Hartvíkovice 149
Alexander Belovický Hartvíkovice 140

Jana Hadrabová Hartvíkovice 200
Jiří Hrůza Hartvíkovice 189
Anna Doležalová Hartvíkovice 89
Milena Jarošová Hartvíkovice 97
Ladislava Mafková Hartvíkovice 75
Klára Mafková Hartvíkovice 75
František Matoušek Hartvíkovice 70
Václav Mráz Hartvíkovice 63
Ludmila Nováčková Hartvíkovice 148
Dana Petříčková Hartvíkovice 59
Na základě smlouvy s Úřadem práce v Třebíči uzavřené od 1. 4. 2010 do 31. 10. 2010 na pět
pracovních míst rozhodlo o obsazení čtyř uchazečů o VPP a jednoho náhradníka. Příspěvek Úřadu
práce je v letošním roce 8 000 Kč na jedno pracovní místo , pokud obec zaměstná opakovaně druhým
rokem stejného uchazeče, krátí se tento příspěvek o 1 000 Kč. Celkové náklady na jedno pracovní
místo jsou cca 12 000 Kč (8 000 Kč dotace úřad práce a 4 000 Kč náklady obce). Starosta navrhl,
aby byl přijati alespoň dva muži, protože jsou potřeba udělat různé práce, které ženy nemohou
vykonávat. Po diskusi byli přijati tito uchazeči:
Pavlína Bečková
Jana Hadrabová
Klára Mafková
Ludmila Nováčková
Náhradník Dana Petříčková
Zastupitelstvo doporučilo, aby na konkrétní jednorázové práce pro muže byla sjednána dohoda o
provedení práce s tím, kdo tyto práce bude vykonávat. Zastupitelstvo stanovilo dodržování pracovní
doby od 7 hod do 15. 30 hodin.
13 pro – 0 zdržel se- 0
proti
Ad4) Zastupitelstvo obdrželo žádost pana Jiřího Dobrovolného, Hartvíkovice 162, který je majitelem
bývalé Moravovy stodoly na p. st. č. 19 na Horce a žádá o odkoupení přístupové cesty k této
nemovitosti, (par. č. 2062/1), výměra bude upřesněna až po zaměření. Zastupitelstvo prodej zamítlo
s odůvodněním, že veřejná komunikace je určena pro všechny občany.
0 pro – 1 zdržel se – 12 proti
Ad 5) Starosta přečetl zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2009, kterou vypracovalo odd.
Policie Hrotovice. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Ad6)
Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 pracovníky
krajského úřadu Vysočina. Zpráva byla zveřejněna dne 8. 2. 2010 na úřední a elektronické úřední
desce . Dále projednalo zprávu o finančním hospodaření obce, která byla zveřejněna na úřední a
elektronické úřední desce 8. 2.2010. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2009 a
vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
13 pro – 0 zdržel se – 0 proti
ad 7) Starosta seznámil přítomné s výsledkem inventarizace majetku obce k 31. 12. 2009. Veškeré
podklady jsou k nahlédnutí u účetní obce. Zastupitelstvo se zajímalo o výši pohledávek.
Inventarizace majetku byla schválena.
13 pro - 0 zdržel se – 0 proti
Ad 8) Různé
V tomto bodu se rozvinula diskuse k jednotlivým tématům.
Pan Oulehla a pan Horák přednesli zastupitelstvu svůj záměr vytvořit Společenství přátel, kteří by se

starali o rybník Slopec. Toto společenství již pracuje v obci Dukovany několik let. Starosta
informoval, že stávající smlouva o pronájmu rybníka Slopec byla uzavřena 11. 10. 2007 na dobu pěti
let s Rybářským svazem Hrotovice a navrhl, aby se nechala doběhnout a v roce 2012 bylo vyhlášeno
nové výběrové řízení na pronájem rybníka a tam by se mohli přihlásit všichni zájemci. Zastupitelstvo
souhlasí s tímto návrhem.
13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Pan Horák, majitel rod. domku č.p. 222 požádal zastupitelstvo o vyřešení přístupu k jeho rod. domku.
V zimním období je cesta kolem p. Cabejška špatně udržitelná ve sjízdném stavu. Pan Horák se ji
snažil zpevnit, ale po dvou zimních obdobích a těžké technice je zničená.
V dřívější době vedla za zahradami p. Čaňka a p. Pokorného obecní cesta, po které se chodilo. Pan
Horák předběžně jednal s p. Čaňkem a p. Pokorným . Pan Čaněk i p. Pokorrný kdysi tuto cestu
zaplotili a vybudovali si zde zahradu. Pan Čaněk nechce cestu dělit., pouze souhlasí že cesta, která
vedla kdysi prostředkem se vymění za vrchní pozemek. Pan Horák by vybudoval na svoje náklady
cestu, která by byla veřejná. Starosta navrhuje uskutečnit směnu pozemku mezi p. Čaňkem, p.
Pokorným a obcí. Zastupitelstvo směnu schválilo a pověřilo starostu jednáním se všemi
zúčastněnými stranami.
13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
-Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V této
vyhlášce je změna oproti roku 2008, kdy se zvyšuje poplatek za osobu stanovený na základě
skutečných nákladů obce předchozího roku za sběr a svoz komunálního odpadu z 200 Kč na 250 Kč.
Poplatek 250 Kč za osobu a kalendářní rok dle zákona o místních poplatcích zůstává stejná. Poplatek
za odvoz odpadu celkem ve výši 500 Kč na osobu, která má trvalý pobyt v obci Hartvíkovice a
poplatek 500 Kč od majitele rekreačního objektu na území obce Hartvíkovice by se měl vybírat od
všech osob s trvalým pobytem a od všech majitelů rekreačního objektu bez vyjímky, tedy i od těch,
kteří se v obci nezdržují a mají zde trvalý pobyt a od majitelů rekreačního objektu, kteří v něm během
roku nepřebývají. Problémem ovšem stále zůstává vymáhání těchto pohledávek nejen od občanů,
kteří zde nebydlí ale i od těch, kteří využívají svozové služby.
13 pro – 0 proti . – 0 zdržel se
-Dále starosta přečetl upozornění podle kterého je možný postih za nedodržení zákonných předpisů
ohledně pobíhání domácích zvířat po pozemní komunikaci a znečišťování veřejného prostranství
těmito zvířaty
-Zastupitelstvo doporučilo starostovi obce aby nechal vysázet nové stromy na místě pokácených
kaštanů, počet asi 10 ks líp. Stávající pařezy nechat odfrézovat.
-Starosta informoval přítomné, že žádost o dotaci na výměnu oken v hasičské zbrojnici, která byla
podána na Nadaci ČEZ , byla zamítnuta pro velký počet projektů. Program Zelená úsporám se nejeví
v tomto roce jako reálný.
- Starosta přednesl nabídku na umístění ukazatele rychlosti v naší obci . Ceny bez DPH se pohybují od
49 000 Kč výše. Zastupitelstvo zamítlo z finančních důvodů.
- Starosta informoval členy, že jednal s p. Hoškem Pavlem a p. Hoškovou Anežkou, Hartvíkovice 110
o možnosti vykoupení pozemků na cestu za zahradami směrem k Zákoutí. Pan Hošek ani paní
Hošková nesouhlasí s vykoupením těchto pozemků obcí na cestu, takže celá záležitost, která byla
projednána na minulém zasedání zastupitelstva, se odkládá.
-Starosta informoval, že je nutno pověřit nějakou deratizační firmu, která provede deratizaci staré
kanalizace.
-Starosta požádal zastupitele, kteří by měli zájem být členy volební komise u voleb do Parlamentu
České republiky ve dnech 28. 5. a 29. 5. 2010. Pokud by bylo třeba, jsou ochotni p. Kopuletý Radek a
p. Hadrabová Marie.
-Místní sdružení dobrovolných hasičů bude pořádat pro všechny děti a mládež tzv. pálení čarodějnic
na hřišti u školy.Na tuto akci bude použitá část výtěžku z plesu.
- Pan Klimeš Radek z Náměště nad Oslavou nabídl zastupitelstvu obce možnost zveřejnění naší obce
v knize „Toulky Třebíčskem “. Jedná se o barevné letecké snímky obcí Vysočiny. Nabídl , že

fotografie v nabízené knize mohou být ve formátu A5 a nebo A4-dvojstrana. Formát A4 dvojstrana
stojí 17 250.- Kč, k tomu obec obdrží autorská práva, DVD s fotkami a cca 40 ks knih za zvýhodněnou
cenu na prodej občanům za cca 400 Kč. Publikace by vyšla před vánocemi. Knihu bez naší obce,
přinesl na ukázku. Starosta informoval, že naše obec obdrží v letošním roce cca 16 000 Kč na kulturní
činnost z Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Náměšťsko. Zastupitelstvo rozhodlo použít tyto
prostředky na vydání této publikace a tím na prezentaci naší obce.
11 pro – 1 zdržel se – l proti
Dále starosta informoval, že jsme obdrželi od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Náměšťsko
propagační materiály – brožury a CD, na nichž jsou všechny obce Mikroregionu Náměšťsko, jejich
historie, současnost. Brožury budou postupně rozděleny do domácností.
-Místostarosta p. Nováček informoval, že tento týden bude mít obec nové internetové stránky. Adresa
je stejná –www.hartvikovice.cz.
-Starosta informoval že z Programu obnovy venkova jsme obdrželi dotaci ve výši 111 tis. Kč na
opravu fasády kulturního domu.
- Starosta informoval, že do rozpočtu obce navrhl částku 200 000 Kč na opravu střechy tělocvičny
(bývalé kaple). Rovná střecha je ve špatném stavu, zatéká a rovněž krytina je místy špatná. V diskusi
doporučil p. Outulný Svatoslav, že by bylo lepší letos střechu pouze opravit, jak práce klempířské tak
pokrývačské a v příštím období udělat celkovou opravu střechy, tepelnou izolaci apod.
Starosta dále upozornil, že v tělocvičně cvičí ženy, z nichž velká část není z naší obce, zda by se
neměl vybírat poplatek jako příspěvek na topení a energii.
-Pan Outulný Martin sdělil, že je nutno již nyní stanovit počet členů zastupitelů pro příští volby do
zastupitelstva obce. Tato skutečnost bude zjištěna a na příštím zasedání zastupitelstva se projedná.
Dále na jeho dotaz, kdy bude příští rok ples, starosta sdělil, že hudbu nezajistil kvůli nezájmu a
neochotě ze strany většiny členů zastupitelstva pomoct při přípravě plesu.

USNESENÍ č. 2/2010
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1) Rozpočet obce na rok 2010
Rozpočtový výhled na roky 2011 – 2013
2) Rozpočet základní školy a mateřské školy
3) Obsazení čtyř uchazečů o zaměstnání na veřejně prospěšné práce
4) Závěrečný účet obce za rok 2009 a schválilo hospodaření obce za rok 2009 bez výhrad
5) Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2009
6) Odklad řešení nájmu rybníka Slopec na rok 2012
7) Směnu pozemku mezi p. Čaňkem, p. Pokorným a obcí Hartvíkovice
8) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010
9) Uvést letecké snímky naší obce do publikace „Toulky Třebíčskem „
Zastupitelstvo projednalo a zamítlo:
l) Žádost ředitelky školy o dotaci na zvýšení čtenářské gramotnosti
2) Žádost p. Jiřího Dobrovolného o odkoupení přístupové cesty k nemovitosti
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1) Bezpečností situaci v obci za rok 2009
2) Další informace uvedené v bodu 8) Programu - Různé

………………………………..
Zdeněk Nováček
místostarosta obce

……………………………….
Otto Tručka
starosta obce

