Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.4l2O2O
Datum a čas: 22.5.2O2a ].7:00 zasedací místnost

obecního adu

Ově ovatelé: Radek Kopulet, a Ji í Škoda
Zapisovatelka

:

Jana Zezulová

Počet členrj: 6 (Vítězslav Rous, Tomáš Heraleck, , Radek Kopulet,
Pavel K ehlík)

,

Ji í Škoda,Marek Móczár,

Hosté: Radek Svoboda, Michal Loukota, Martin Kopuletr (Hluboké}
Jednání zastupitelstva ídístarosta obce Vítězslav Rous

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

I/4 Program zasedání

6 pro

-

0 proti

-

0 zdržel se

Bod 3) Cenové nabídky pradeje parcely č.3570/26se měnína Nóvrh kupní smlouvy k prodeji
p.č. 3570/26. Druhr zájemce od záměru koupě odstoupil po zve ejnění pozvánky na zasedání

Za

Zla Ové ovatele zápisu

a

zapisovatelku

6 pro

-

0 proti

-

0 zdržel se

3/4 Kupní smlouvu na prodej stavební parcely č.3570126 a pově ilo starostu podpisem

smlouvy

6pro-0proti -0zdržel se

4laNávrh závěrečnéhorjčtu za rok 20L9 a schválilo hospoda ení obce Hartvíkovice bez
v,

hrad

6

pro-0

proti

-0

zdrže! se

S/a Účetní závěrku obce Hartvíkovice za rok 2019 všemi hlasy p ítomn, ch členťr
zastupitelstva bez p ipomínek
6 pro-0 proti -0zdržel se
6/4 Účetní závěrku Základní školy a Mate ské školy Hartvíkovice za rok 2019 všemi htasy
p ítomn, ch členri zastupitelstva bez p ipomínek
6 pro - 0 proti - 0 zdržel se

7laiÝsledek hospoda ení Základní školy a Mate ské školy Hartvíkovice za rok 2019 ve vl ši
70 069,86,- Kč a jeho p evedenído rezervního fondu
6 pro-0 proti -0 zdržel se
8laPodánížádosti na dotaci z OW 2020 na opravu zadníčástist echy kulturního domu

pro-0prot| -0zdržel se
9/4 Darovací smlouvu na dar ve rn ši 40 000,- Kč spolku TJ Hartvíkovice na činnost v r. 2O2O a
pově ilo starostu podpisem smlouvy

6 pro

-0

proti

-0

zdržel se

LO|4 Darovací smlouvu na dar ve vtíšia0 000,- Kč spolku SDH Hartvíkovice na činnost v r.
2O2O a

pově ilo starostu podpisem

smlouvy

6 pro

-

0 proti

-

0 zdržel se

L1,14Smlouvu o věcném b emeni č. J1-0].43300597 O4lOOIa pově ilo starostu podpisem
6 pro

smlouvy

-

0 proti

-

0 zdržel se

t4/4 Dar Dennímu rehabilitačnímu stacioná iT ebíčna činnost v r. 2O2O ve v,iši 5 000,- Kč
(stacioná navštěvuje jedna občanka z obce)
6 pro - 0 proti - 0 zdržel se
L5l4 Řád orrtašovny požáru Hartvíkovice 3].

6 pro

t6l4 Pokyny pro obyvatelstvo obce Hartvíkovice p

-

0 proti

ievakuaci 6 pro-0

proti

-

0 zdržel se

-0zdržel se

L7l4 Zadávací dokumentaci na realizaci stavby ,,lll/39274 Hartvíkovice, pr tah" a hodnotící
komisi pro v, běrové ízenína dodavatele stavby
6 pro - 0 proti - 0 zdržel se

ZastupitelsWo projednalo a zamítlo:

Lzl4Žádost Linky bezpečíop íspěvek na

činnost

t3l4Žádost Denního rehabilitačníhostacioná

e

6

pro-0

pitelstvo

-0zdržel se

T ebíčo p íspěvek ve vr ši 37 098,- Kč
6 pro

Zastu

proti

-

0 proti

-0

zdržel se

od ložilo :

Žádost kraje Vysočina o p íspěvek na zabezpečenídopravní obslužnosti na rok2OZ1,2023 ve v, ši 70,- Kč na jednoho občana za rok
Smlouvu

o

hradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti

Zastupitelstvo bere na vědomí;

-

lnventarizačnízprávu k provedené inventarizaci majetku azávazkj k31. L7.2Ot9
protokol o v, sledku ve ejnosprávní kontroly v základní škole a mate ské škole
Hartvíkovice
Rozpočtovéopat ení č. Ll2O20 ze dne L4. 4.20Zú
Možnost p ijmout dar od Agrochema, družstvo na činnost spolk v obci, p ípadně
v, sadbu zeleně (22 000,- Kč + spo|utičast obce 2a %|
podání žádosti o dotaci Nadac e Čzz na v,, sadbu ovocn, ch strom v lokalitě na Horce
Možnosti vybudování rybníka - 3fla% dotace z programu Zadržovóní vody v krajině
(vríběr lokality Slopec, Babí hora, Častín)

Stavební práce na akci ,,Rozšíení ČOV Hartvíkovice" - pokračování,bezpečnostní

opat ení
Zastu pitelstvo projed nalo

:

Žádost majitele domu č.p. t77 o vybudování pozemní komunikace na p.č. 3975, která
je p íjezdovou cestou k jeho domu a k novostavbám

Zastupitelstvo uložilo starostovi

-

:

Zjistit více informací ohledně p íspěvku obce na dopravní obslužnost

Oslovit spolky v obci, aby podaly žádost obci o dar a uvedly tičel tohoto daru
Oslovit projektanta, aby zpracoval návrh na vybudování rybníka ve všech lokalitách,
možnost porovnání
Nechat vypracovat projekt na inžen, rské sítě v lokalitě Záhumenice, komunikaci
opravit ve spodníčástiideálně v r. 2020 (možnost použítrecyklát z prťrtahu). Dále
umístit dopravní značku zákaz vjezdu nákladním automobil m a traktorrjm. Realizace
vrchní části k novostavbám záležína kapacitě dodavatele, zpracování recyklátu.
Realizace této stavby (inžen, rské sítě) v této lokalitě bude odvislá od dotačnícha
finančníchmožnastí obce.

Zápis ze zasedání zastupitelstva je uložen k nah|édnutí na obecním ri adě.

Mgr. Vítězslav Rous
starosta obce

Zapsala: Jana Zezulová dne 25. 5. 2020

