Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2012
Datum konání: 27. 6 . 2012
Čas konání:

18 hodin

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Počet členů:

10

Hosté: 0

Zastupitelstvo schválilo:
1) Zastupitelstvo schválilo smlouvu č. 4308-016/005/11 o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Hartvíkovice jako
členem Společnosti obcí pro lesní hospodaření a společností E.ON
Distribuce a. s. Věcné břemeno se týká pozemků par. č. 194, 195, 337,
236/1 v kat. území Kozlany. Věcné břemeno je za úplatu 377,50 Kč.
10 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2)Zastupitelstvo schválilo smlouvu č. 4308-016/002/11 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Hartvíkovice jako
členem Společnosti obcí pro lesní hospodaření a společností E.ON
Distribuce a. s. Věcné břemeno se týká pozemků par. č. 461/56,
461/57, 461/1 v kat. území Koněšín. Věcné břemeno je za úplatu
595,50 Kč.
10 pro – 0 proti – 0 zdržel se
3)Zastupitelstvo rozhodlo zůstat samostatně a nevstupovat s ostatními
obcemi mikroregionu Náměšťsko na energetickou burzu a schválilo
přechod k jinému dodavateli plynu (E.ON Česká republika s. r. o. ) z
důvodu úspory finančních prostředků.
9 pro – 0 proti – 1 zdržel se
4)Zastupitelstvo schválilo prodej části obecního pozemku p. č. 818/2
ve vlastnictví obce o výměře 42 m2 za částku 20.-Kč/m2 panu Josefu

Zábojovi, Hartvíkovice 207. Veškeré náklady s prodejem hradí
kupující.
10 pro – 0 proti – 0 zdržel se
5) Zastupitelstvo schválilo prodej obecního majetku – nedobytná
pokladna, inv. č.129 panu Martinu Outulnému, Hartvíkovice 135 ,
cena 1000 Kč.
8 pro – 0 proti – 2 zdržel se
6) Zastupitelstvo schválilo dokončení oprav místních komunikací
zástřikem (nájezd u tělocvičny, cesta kolem rybníka k bytovce a horní
ulice k Borovici)
9 pro – 1 proti – 0 zdržel se
7)Zastupitelstvo schválilo půjčování obecního majetku /stoly, židle,
lavice/ místním občanům bezplatně, pouze po vrácení nutno
zkontrolovat, případně opravit.
10 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Zastupitelstvo neschválilo:
1) Navýšení úplaty za mateřskou školku a za školní družinu na příští
školní rok.
9 pro – 1 proti – 0 zdržel se
2)Žádost p. Jiřího Horáka Hartvíkovice 222 a p. Pavla Urbánka
Hartvíkovice 194 o pronájem rybníku „Slopec“ z důvodu nízkého
počtu hlasů potřebných ke schválení
7 pro – 2 proti – 1 zdržel se
3)Žádost Mysliveckého sdružení Pojihlaví o pronájem rybníku
„Slopec“ z důvodu nízkého počtu hlasů potřebných ke schválení
2 pro – 4 proti – 4 zdržel se

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1)Výměnu oken v budově hasičské zbrojnice provede firma NKS
Okna, s. r. o. Oslavany., obec obdrží dotaci z POV ve výši 107 000
Kč.
2) Inspekční zprávu o provedené inspekční činnosti v Základní škole a
Mateřské škole Hartvíkovice
3)Protokol o výsledku státní kontroly, jejímž předmětem bylo plnění
povinností starosty a orgánů obce při zajišťování a plnění ustanovení
krizového zákona a zákona o IZS.
4) Žádost obce o dotaci na opravu odpadů a vody v budově školy byla
zamítnuta. Oprava odpadů WC bude provedena svépomocí a na
dohodu o provedení práce. Opravy budou zahájeny 9. 7. 2012. Dále
byla zamítnuta žádost o dotaci na vybudování „Oranžového hřiště“.
5)Vyúčtování plynu v tělocvičně školy /dvojnásobný nárůst oproti
loňskému roku/.
6)Zřízení ochranných pásem letiště Náměšť nad Oslavou.
7)Situaci v bytovém družstvu Horácko.

