
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 7 dne 3. 12. 2015 

Přítomno: 12 zastupitelů     Dle prezenční listiny.  

Omluveni: pan Martin Ptáček, paní Markéta Pátková – omluvena, přijde později (přišla v průběhu konání 

zastupitelstva před projednáním bodu 10) 

PROGRAM: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu. 

3. Určení zapisovatele. 

4. Volba ověřovatelů zápisu. 

5. Rozpočtová změna č. 8 - 12/2015. 

6. Rozpočtový výhled na rok 2017 a 2018. 

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. 

8. Návrh na vyřazení majetku po inventurách 2015. 

9. Koupě pozemků parcelní číslo - 603/135, 603/136, 603/137 v k. ú. Hamry n. Sázavou. 

10. Žádosti o prodej pozemků.  

11. Návrh na pověření starosty obce a rady obce k vypracování nového znění vyhlášky o nakládání s komunálním 

odpadem.  

12. Návrh na poskytnutí finančního daru dlouholetému starostovi Aloisi Březinovi. 

13. Stanovy dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. 

14. Diskuse. 

ZÁPIS: 

1. Zahájení 

 

2. Doplnění a schválení programu. 

13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

3. Určení zapisovatele – Stanislav Šípek     

 

4. Ověřovatelé zápisu – Zdeněk Lopour a Ing. Jiří Svoboda  13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

5. Zastupitelstvo obce přijímá navrhovanou rozpočtovou změnu č. 8 – 12/2016. 

13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

6. ZO přijalo rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018.  

13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

7. ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2016, ve výši 16.802.600Kč dle předloženého návrhu. 

13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

8. Návrh na vyřazení majetku po inventuře majetku obce 2015. ZO schválilo dle návrhu. 

12 pro, 0 proti, 1 zdržel se  

9. ZO schvaluje záměr na koupi pozemků pč.: 603/135, 603/136, 603/137 od manželů Peřinových v k.ú. Hamry 

nad Sázavou o celkové výměře 454m2. Za navrhovanou částku 350Kč/m2 v celkové hodnotě 158.900 Kč. 

Nákup bude uskutečněn z rozpočtu obce na rok 2016. 

11 pro, 0 proti, 2 zdržel se 

10. Žádost o koupi pozemků: 

- ZO neodsouhlasila žádost pana Petra Macha o koupi pozemku pč.: 649/1 v k.ú. Hamry nad Sázavou 

 0 pro, 14 proti, 0 zdržel se  



- ZO schvaluje žádost pana Oldřicha Fňukala o koupi části pozemku p.č.: 628/1 v k.ú. Hamry nad Sázavou, 

kterou hodlá připojit k p.č.: 628/221. Prodej byl chválen za cenu 350 Kč/m2. Přesná částka bude určena 

na základě geometrického výměru. 

Pro prodej 9, proti 2, zdrželi se 3. Výši částky schválilo  13 pro, 0 proti, 1 zdržel se 

 

11. ZO Hamry n.S. pověřuje starostu a RO, aby do příštího konání ZO předložili novelu vyhlášky o nakládání 

s komunálním odpadem v souladu se zněním nového zákona o odpadech. 

14 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Odsouhlaseno zapracování verze s určením sběrného místa, kde budou umístěny kontejnery na železný 

odpad a nebezpečný odpad. 

 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

12. ZO schvaluje návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000Kč bývalému starostovi SDH Hamry nad 

Sázavou panu Aloisi Březinovi za dlouholetou, vynikající práci pro SDH Hamry nad Sázavou a tím také pro 

blaho obce Hamry nad Sázavou. 

 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

13. ZO schvaluje stanovy Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.  

14 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

14. Diskuse: 

 

- Na žádost občanů návrh pana Františe na zvážení stanovení zákazu používání hlučných strojů (sekaček) 

v neděli. Není v možnostech obce vymáhat dodržování případného znění vyhlášky. ZO se dohodlo, že 

prozatím nepřistoupí k vypracování vyhlášky. 

- Problém společnosti ODAS při svozu odpadu v zimním období – svozový automobil musí být vybaven 

zimními pneumatikami a další výbavou pro bezproblémový a bezpečný svoz odpadu. Starosta obce 

projedná se zástupci společnosti ODAS.  

- Na žádost občanů bude provedena sonda pro zjištění stavu podloží cesty k Šabatovým, aby bylo možné 

rozhodnout o rozsahu a podobě opravy komunikace. 

- Žádost o osazení osvětlení podél cesty Na Bělisku – Bude zajištěna cenová kalkulace nákladů potřebných 

k provedení osvětlení.  

- Informace starosty obce o finalizaci žádosti o změnu Územního plánu č. II. Předpokládá se podání 

odevzdání projektu na změnu ÚP č. 2 v prosinci 2015. 

- Vysvětlena situace s poskytováním slev na pronájem KD Hamry n. Sázavou. Slevy nebudou poskytovány 

na akce charakteru tanečních zábav. 

- Starosta obce informoval o stavu a dalším postupu výstavby komunikace ve Šlakhamrech. Je dokončena 

dešťová kanalizace a dokončují se silniční vpusti.  Úsek, kde byla dělaná dešťová kanalizace, se na zimu 

zaveze frézovanou asfaltovou drtí, která se na jaře použije do silničního kufru. Takto se silnice zazimuje. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

……………………………………………………………..  …………………………………………………………………….. 

Ing. Jiří Svoboda     Zdeněk Lopour 

 

 

 

 

…………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… 

Starosta       místostarosta 


