Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.612020
Datum a čas: 22.7.2O2O L7:OO zasedací místnost obecního rj adu

Ově ovatelé: Marek Móczár, František Rachťlnek
Zapisovatelka

:

Jana 7ezulová

PoČet Členťr:9 (Vítězslav Rous, Michaela Požárová, Radek Kopuletr ,
MÓczár, Jaromír Zezula, Ji í Horák, Zdeněk Nováček, František Rachrinek)

Ja

í Škoda, Marek

Omluveni: 2 (Tomáš Heraleck, , Pavel K ehlík)
Od 18:00 celkem 8

člen (omluven

p. Móczár)

Hosté: p. Kotrb?, p. Němec - TDl akce,,Rozší ení ČOv Hartvíkovice"
Jednání zastupitelstva ídístarosta obce Vítězslav Rous

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

I/6 Program zasedání (program doplněn o bod L4 f - Organizace pouti 4.

216 Ové ovatele zápisu a zapisovatelku

g.

-

6. 9. 2020]l

9 pro

-

0 proti

-0

9 pro

-

0 proti

-

zdržel se

0 zdržel se

3/6 Dodavatele na akci ,,lll/39214 Hartvíkovice, pr tah", na základě doporučeníhodnotící
komise. Zastupitelstvo obce současně pově ilo starostu k vydání rozhodnutí o v,běru

dodavatele.

al6 Dodavatele na akci

8

pro-0 proti-Ozdržel se

,,ZŠHartvíkovice - oprava

st echy", na základě doporučení hodnotící
komise. Zastupitelstvo obce současně pově ilo starostu k vydání rozhodnutí o v, běru
dodavatele a kpodpisu smlouvyo dílo s dodavatelem.
8 pro-0 proti -0 zdržel se
516Záměr na odprodej d eva určenéhoke kácení z p.č. 300/3- LV Obec Hartvíkovice. Jedná
se o 6,5 m3 Borovice lesní a ].0 m3 Smrku ztepilého. Cena za borovici je ].].5,- Kč/m3 bez DpH,
za smrk L74,- KČ/m3 bez DPH. Celkem tedy 2 48O,- bez

DPH.

8 pro

-

0

proti-

0 zdržel se

6/6 Záměr o vkladu majetku do hospoda ení svazku Vodovody a Kanatizace T ebíč,a to na p.
Č. 3965, 555, 556/2, 357Ol25, 3570126, 357a/27, 3570/28, 357O/2g, 357O/3O, které jsou u
Katastrálního adu pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště T ebíčzapsány pro k. .
Hartvíkovice. P edmět p edánía p evzetí:

lnžen rské sítě Hartvíkovice U Borovice ll - prodlouženívodovodu
Hartvíkovice

-

dostavba kanalizace

- SO ].01 splašková kanalizace - stoka
8 pro

-

82

-

U Borovice

0 proti

-

0 zdržel se

716 Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 2L. 6. 2OL7 mezi Řrr nanvíkovice a Obcí Hartvíkovice o
v,

p jčce pozemku pod h bitovní zdí p. č. 87lS k. ri. Hartvíkovice a pově ilo starostu

podpisem

dodatku

8 pro-O proti-O zdržel se

č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 13. 10. 2017 mezi Řrr
Hartvíkovice a Obcí Hartvíkovice - dočasn, zábor o vrimě e 1490 m'pro rozšíení ČOVna p.
č. 564/L a pově ílo starostu podpisem dodatku
8 pro - 0 protí - 0 zdržel se
816 Dodatek

9/6 Smlouvu o z ízenívěcného b emene - služebnosti stezky a cesty na p. č. 37O2l41 - LV
Obec Hartvíkovice. Mezi společnostíPrefia s. r. o., Hartvíkovice 238 a Obcí Hartvíkovice a
pově ilo starostu podpisem smlouvy
8 pro - 0 proti - O zdržel se

1016 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15. 5. 1996 uzav ené mezi 22 obcemi (včetně

Obce Hartvíkovice) a Společnostíobcí pro lesní hospoda ení v Náměšti nad Oslavou s. r. o.
Dodatek se ttiká smluvního vztahu a jeho délky, kdy neskončíd íve, než uplyne nutná doba
po čerpánídotací a p íspěvk k tomu, aby tyto dotace a p íspěvky nemusela Společnost obcí

vracet

6

pro- lproti - lzdržel se

1L/6 Smlouvu o z ízenívěcného b emene č. J1-01433OO57718iOO7,,Hartvíkovice

- Obec 7 RD
rozšíení kabelové sítě NN' mezi společností E.ON Distribuce a. s. a pově ilo starostu
podpisem smlouvy
8 pro-0 proti-O zdržel se
1216 Dodatek č. I Smlouvy

o nájmu

nebytorn ch prostor ze

dne 12. Lt.

2OO7

mezi

p.

Cabejškovou Lenkou a Obcí Hartvíkovice - článek V - ročnínájemné je osvobozeno od DPH a
pově ilo starostu podpisem dodatku
8 pro - 0 proti - 0 zdržel se

t3/6 Ceník prodeje, pronájmu obecního majetku, nemovitostí a služeb:
Pohled obce

-

5,- Kč/ks + 2L % DPH

Kopírování nebo tisk - stránka A4 L,6O,- Kč/ks + 21Yo DPH
Zapr3jčenípivních set

- 50,- Kč/ks + 2I%

Zap jčenístanu - 500,-

Kč + 21 % DPH

Krátkodobri pronájem sálu kulturního domu (do a8 hodin)

-

500,- Kč + 21 % DPH

Prohrnování nebo posyp traktonem jiné obci - 30,- Kč/km + 71% DPH
Doprava traktorem jiné obci

- 30,- Kč/km + 71" % DPH

Prodej d eva celé kmeny - vždy hodnota dle posudku
Věcná b emena -vždy hodnota dle smlouvy

L4/6 Smlouvu

+

2I%

+

2t% DPH

DPH

8 pro

-0

proti - 0 zdržel se

o

smlouvě budoucí o z ízenívěcného b emene č. Jl-].040015888/001
Na horkách kabelizace NN" mezi společností E.ON Distribuce a. s. a pově ilo

,,Hartvíkovice starostu podpisem

smlouvy

8 pro

-

0 proti

-

0 zdržel se

Zastupitelstvo bere na vědomí:

-

Organizaci prací akce "Rozšíení ČOV", stanovisko TDl, zhotovitele, financování

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na akci ,,Dostavba kanalizace"
Rozpočtovéopat ení č.3/2020 schválené starostou dne 10. 6.2a2O
Využitídotace z Energoregion 2O2O ČrZ na malou komunálnítechniku

Využitídotace na kulturní akce od Nadace ČrZ prost ednictvím Mikroregionu
Náměšťsko

-

Využitídotace na mobiliá od Nadace ČeZ prost ednictvím Mikroregionu Náměšťsko
Organizaci pouti 4.9.

Zastu pitelstvo

-

u

-

6. 9. ZO2O (po ádá SDH Hartvíkovice)

ložilo starostovi

:

Vybrat do 15. 8. 2020 vhodnou komunální techniku (využitídotace)
Zajistit ve sklepě v kulturním domě umyvadlo a vy ešit odtok spodní vody

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je uložen na

obecním adě k nahlédnutí.

Mgr.Vítězslav Rous
starosta obce
Zapsala: Zezulová Jana 23.7 . 2a2O

