Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2010
Datum: 2.6.2010
Místo: obecní úřad
Čas zahájení : 19.00 hod
Čas ukončení: 21.30 hod
Přítomni: 10 členů dle prezenční listiny
Ověřovatelé: Nováček Zdeněk, Zezula Jaromír

Program :
1) Žádosti občanů
2) Oprava kult. domu
3) Různé
Ad l)
ZO zamítlo žádost pana Karla Pokorného,bytem Hartvíkovice 124 o posunutí hranic svého
pozemku o dvacet centimetrů do obecního z důvodu stavby nového plotu u RD č.p.124.
Hlavním důvodem zamítnutí žádosti je skutečnost, že by došlo k zúžení vjezdu na obecní
dvůr.
9 pro- l zdržel se – 0 proti
Pan Murin Jozef, Hartvíkovice 180 požádal ZO, aby mu byla uhrazena zpětná klapka, která je
nutná u jeho kanalizační přípojky jako u posledního domu napojeného na hlavní kanalizační
řád. Zastupitelstvo tuto žádost zamítlo s tím, že obec má povinnost udělat hlavní kanalizační
řád a kanalizační přípojku a vše s ní spojené s ní, hradí každý majitel domu sám.
9 pro – 1 zdržel se – 0 proti
V zápise ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2010 bod bodem „Různé“ jsme chybně uvedli,
že proběhlo jednání o možnosti vykoupení pozemků na cestu za zahradami od družstva.
Správně mělo být uvedeno, že zatím neproběhlo žádné oficiální jednání na obecním úřadě,
pouze bylo neformálně dohodnuto, že pokud se něco změní na současném stavu, starosta
pozve k jednání všechny majitele pozemků, kterých by se vykoupení týkalo. Zastupitelstvo
vzalo tuto skutečnost na vědomí.
Starosta informoval členy ZO o současném stavu ohledně směny pozemků mezi manželi
Čaňkovými , p. Pokorným Karlem a obcí Hartvíkovice. Bylo objednáno geometrické
zaměření, pan Čaněk by tuto směnu chtěl uskutečnit až na podzim z důvodů vegetace.
Paní Petra Zedníčková, roz. Žáková, dříve bytem Hartvíkovice 109 požádala ZO o možnost
odkoupení bývalé zahrádkářské zahrady na zahrádku. Žádost byla zamítnuta.
9 pro – l proti – 0 zdržel se
Ad2) Obec obdržela v letošním roce dotaci z Programu obnovy venkova na opravu fasády
kult. domu ve výši 111 tis. Kč, přičemž předpokládané náklady jsou 280 tis. Kč. Jednalo by se
o opravu venkovních omítek a fasádní nátěr bez zateplení. Zastupitelstvo pověřilo starostu
obesláním pěti firem, které by vypracovaly cenovou nabídku do příštího zasedání ZO.

Ad3) Různé
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Hartvíkovice požádala ZO o zvýšení minimálního
počtu dětí v MŠ na den v období prázdninového provozu ze 6 dětí na 10 dětí z důvodu
finančního a vysoké naplněnosti dětí v MŠ. Zastupitelstvo tuto žádost zamítlo.
10 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Hartvíkovice požádala ZO o zabezpečení
fotbalových branek na hřišti u školy z bezpečnostních důvodů. Je nutno branky ukotvit na
pevno tak, aby je nemohl nikdo převrátit. Starosta navrhl jednu branku ukotvit k plotu a
druhou do země.
Starosta informoval členy ZO o jednání s Bc. Alenou Doleželovou, vedoucí referátu Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových v Třebíči ohledně pozemku p. č. 346 o výměře
204 m2 pod ubytovnou čp. 212 a pozemku p. č. 204 o výměře 2604 m2 kolem restaurace
Outulný, který je v jeho majetku, dříve Okresního národního výboru. Obec musí platit tomuto
Úřadu poplatek za tzv. bezdůvodné obohacování (v roce 2009 3560 Kč a v roce 2010 2 687
Kč) a přitom tyto pozemky udržuje. Řešením by bylo, kdyby obec tento pozemek koupila,
ovšem za cenu v místě obvyklou. Kupní cena by byla podle vyjádření Úřadu pro zastupování
státu daleko vyšší, návrh kupní smlouvy bude obci předložen.
Starosta informoval členy ZO, že na veřejně prospěšné práce byl přijat od 1. 6. 2010 p.Dušan
Herman místo p. Kláry Mafkové, která sice obdržela písemně rozhodnutí ZO, že je přijata do
prac. poměru, ale nedostavila se na obecní úřad domluvit den nástupu do zaměstnání.Po
uplynutí tří týdnů starosta oslovil pana Hermana,který nastoupil do práce.
Starosta informoval, že jsme dostali od společnosti ESKO-T dalších 11 kontejnerů na tříděný
odpad, které budou rozmístěny po obci. Pod kontejnery se musí kvůli snadnější manipulaci
udělat zpevněná plocha.
Starosta seznámil členy ZO s výsledkem kontroly , kterou provedli pracovníci Finančního
úřadu v Třebíči. Jednalo se o kontrolu čerpání dotace na I. etapu kanalizace z Ministerstva
zemědělství v letech 2004 – 2010 a dotace na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce v letech
2004 – 2008. Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Protokoly jsou uloženy
na obecním úřadě.
Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby do příštího zasedání zjistil všechny potřebné informace a
možnosti provozování čistírny odpadních vod obcí. Tyto informace by bylo třeba zveřejnit
v zápise, na stránkách obce, případně na veřejném zasedání zastupitelstva. Dále se rozvinula
diskuse o financování l. etapy kanalizace, vyhodnocení zkušebního provozu, závěrečného
vyhodnocení akce a postupu stavebních prací a financování 2. Etapy kanalizace.
Starosta vyzval kronikáře obce, aby na příští zasedání přinesl kroniku,poukázal,že veškeré
zápisy do kroniky mají být schváleny zastupitelstvem obce,což se doposud neděje.
Na návrh místostarosty obce zastupitelstvo schválilo, aby přístup na internetové stránky obce
a vkládání dokumentů a fotografiií měl pouze místostarosta p. Nováček, ostatní členové
mohou veškeré podklady předávat p. Nováčkovi ke zveřejnění na stránky obce.

Pozvánky na zasedání zastupitelstva se budou i nadále posílat jednotlivým členům v písemné
formě,starosta navrhoval zasílání v elektronické podobě,tj e-mailem ..
Zastupitelstvo projednalo možný počet členů nového zastupitelstva, které vzejde po volbách
v říjnu 2010 a schválilo, že počet členů zůstává stejný jako dosud, tj. 15 členů.
9 pro – 1 proti – 0 zdržel se

Starosta seznámil členy s docházkou na zasedání zastupitelstva během období 2006 – 2010

Usnesení č. 3/2010
Zastupitelstvo zamítlo:
- Žádost p. Karla Pokorného o posunutí hranic svého pozemku do pozemku obecního
- Žádost p. Jozefa Murina o úhradu zpětné klapky u kanal. přípojky
- Prodej bývalé zahrádkářské zahrady
- Žádost ředitelky školy o zvýšení minimálního počtu dětí v MŠ v době prázdnin
Zastupitelstvo schválilo:
- Počet členů zastupitelstva po volbách - zůstává 15 členů
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
Opravu bodu v zápisu č. 2/2010 „Různé“
Současný stav ve věci směny pozemků
Současný stav ve věci pozemku pod tur. ubytovnou
Provedené kontroly FÚ
Zastupitelstvo uložilo starostovi obce:
Obeslat pět stav. firem s cenovou nabídkou na opravu kult. domu
Zjistit potřebné informace k provozování čistírny odpadních vod obcí
Zabezpečení branek na hřišti u školy

……………….. ..
Zdeněk Nováček

…………………….
Otto Tručka

