Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2010
Datum: 26. 8. 2010
Místo: obecní úřad
Čas zahájení : 19.00 hod
Čas ukončení: 21.30 hod
Přítomni: 10 členů dle prezenční listiny
Ověřovatelé: Randa Jiří, Věžník Ladislav

Program :
1) Žádosti občanů
2) Oprava kult. domu
3) Různé
4) Kolaudace l. etapy kanalizace
5) Rozpočtové opatření č. 2/2010
Ad l) Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 25. 3. 2009 záměr na prodej
části pozemku p. č. 87/3 k. ú. Hartvíkovice paní Květoslavě Hortové, bytem Třebíč,
Obránců míru 451. Kupní cena byla stanovena na 20.- Kč za m2, veškeré náklady spojené
s prodejem si hradí kupující sám. Na dnešním zasedání byl schválen návrh kupní smlouvy
a pověřen starosta obce podpisem této smlouvy. Z pozemku p. č. 87/3 byl oddělen
pozemek označený novým parcelním číslem 87/7 trvalý porost o výměře 187 m2 a ten je
předmětem prodeje. Celková kupní cena činí 3 740.- Kč.
10 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Ad2) Starosta informoval členy zastupitelstva, že nabídky na opravu fasády kulturního
domu budou vyhodnoceny na příštím zasedání zastupitelstva koncem měsíce září 2010 a
následně bude provedena fasáda.
Ad3) Spolek pro obnovu venkova požádal všechny členské obce o příspěvek na pomoc
obcím na severu Čech zasaženým povodněmi. Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši
2000 Kč, který bude zaslán na účet Spolku.
10 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Starosta přečetl dopis z 22. základny letectva Sedlec, v kterém informují o plánované
údržbě vzletové a přistávací dráhy letiště v Čáslavi a z tohoto důvodu bude po dobu dvou
měsíců výluka a ve dnech 26. a 27. srpna 2010 se uskuteční přelety letounů.
Starosta pověřil dva členy zastupitelstva p. Nováčka a p. Věžníka, aby vybrali o pouti od
prodejců poplatek z místa.
Starosta navrhl členům zastupitelstva, že by se měly připravit do budoucna projekty na
úpravu všech komunikací a chodníků po obci, aby byly připraveny k podání žádosti o
dotaci. V současné době je připraven projekt k řízení ke stavebnímu povolení na úpravu
ulice Mlýnské.
Starosta informoval o výstavbě 2. etapy kanalizace, o provedených kamerových
zkouškách, na základě kterých se vystavují po odsouhlasení stavebním dozorem faktury.
K dnešnímu dni bylo vyfakturováno 12 273 000, z toho v roce 2009 - 5 950 000 ,
uhrazeno bylo 5 950 000 . V roce 2010 bylo prostavěno a vyfakturováno celkem
6 323 000, část je uhrazena ze zbývajících prostředků Ministerstva zemědělství, které

byly v celkové výši 10 651 000. Další zdroje financování jsou: dotace z kraje Vysočina ve
výši 3 550 000.- příspěvek Svazku Vodovody a kanalizace ve výši 1 500 000 Kč,
Zbytek financování je z vlastních zdrojů obce, což by měly pokrýt zvýšené daňové příjmy
v roce 2010 a v roce 2011 ve výši asi 7 milionů korun.
Dále starosta informoval o podané žádosti na Ministerstvo zemědělství o změnu projektu,
kdy by se místo pěti čerpacích stanic vybudovaly tři a za ušetřené finanční prostředky by
se hradily přípojky, které nejsou součástí stavby, ale jsou provedeny. Dále je nutno opravit
část kanalizace u Čihařových, kde je protispád.
Ad4) Starosta informoval, že dne 12. 8. 2010 proběhla kolaudace l. etapy kanalizace a
ČOV. Vzhledem k tomu, že nebyly dodány kamerové zkoušky a kompletní vyhodnocení
provozu – vzorky odpadní vody na odtoku a přítoku, nebyla stavba uvedena do stálého
provozu a nemůže být předána provozovateli, tj. Vodárenské společnosti Třebíč. Termín
se stanovuje do 30. 10. 2010, kdy budou opraveny rovněž vedlejší komunikace po 1.
etapě kanalizace. Komunikace na Horce může být opravena až budou hotové všechny
výkopové práce. Hlavní komunikace je majetkem Krajského úřadu Vysočina,který
ji bude přebírat po opravě od stavební firmy na základě předávacích protokolů..
Vzhledem k tomu, že je naše obec členem svazku Vodovody a kanalizace Třebíč asi 20
let, nemůže čistírnu odpadních vod a kanalizaci provozovat sama, ale dá ji do užívání
právě Vodárenské společnosti Třebíč. V současné době je paušálně stanovena spotřeba
odpadní vody na 31 m3 na osobu a rok pro ty domácnosti, které mají jak svou tak obecní
vodu, pro ostatní je rozhodující spotřebovaná obecní voda podle vodoměru. Toto vše je
na uvážení nového zastupitelstva.
Na příštím zasedání zastupitelstva bude předložen seznam domácností, stav placení
stočného obci.
Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2010, které je
přílohou tohoto zápisu.
10 pro – 0 proti – o zdržel se

Usnesení č. 4/2010
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
Kupní smlouvu mezi p. Hortovou Květoslavou a obcí Hartvíkovice
Příspěvek obce na povodně ve výši 2000 Kč
Rozpočtové opatření č. 2/2010
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Informaci o opravě fasády KD, o výluce leteckého provozu
Informaci o výstavbě 2. Etapy kanalizace
Informaci o kolaudaci l. etapy kanalizace a ČOV a jejím provozování
Informaci o připravovaných projektech na opravu místních komunikací
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………………….

Otto Tručka

Zdeněk Nováček

