
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 19 dne 5. 6. 2018 

Přítomno: 15 členů    

 PROGRAM: 

1. Zahájení. 

2. Schválení programu. 

3. Určení zapisovatele. 

4. Volba ověřovatelů zápisu. 
5. Výběr dodavatele na Spolkový dům.  
6. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2017.  
7. Projednání účetní závěrky obce za rok 2017. 
8. Projednání inventurní zprávy za rok 2017. 
9. Diskuse. 

10. Závěr. 

ZÁPIS: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu         pro 15, proti 0, zdržel se 0 

3. Určen zapisovatel – Stanislav Šípek 

4. Ověřovatelé zápisu –  Pátková Markéta, Rosecký Vlastimil   pro 13, proti 0, zdržel se 2 

5. ZO se seznámilo s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na „Spolkový dům v obci 

Hamry nad Sázavou. 

a) ZO schválilo pořadí výběru dle závěru členů komise. Na prvním místě se umístila firma Stylstav s.r.o., na 

druhém místě skončila firma LS Mont.      pro 14, proti 0, zdržel se 1 

b) ZO schválilo firmu Stylstav s.r.o. jako dodavatele stavebních prací. Hodnota zakázky je stanovena na 

7.864.758Kč včetně DPH.        pro 14, proti 1, zdržel se 0 

 

6. ZO schválilo Závěrečný účet obce za rok 2017.     pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

7. ZO schválilo Účetní závěrku obce za rok 2017.     pro 15, proti 0, zdržel se 0  

 

8. ZO schválilo inventurní zprávu za rok 2017.     pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

9. Diskuse 

- Návrh pana Šenka na uspořádání oslavy u příležitosti 100 let vzniku Československé republiky. 

- Diskuse k chystané opravě komunikace I/19 v roce 2019. Postupně bude prováděna rekonstrukce silnice od 

mostu přes dráhu u čerpací stanice OMV až po most přes trať v Sázavě. Občané budou včas informováni o 

dalších podrobnostech.   

- Dotaz ohledně chystané výstavby chodníku do Najdeku – starosta informoval o krocích které budou 

podniknuty k zahájení přípravy projektu.   

- S ohledem na požadavek pana Zacha je třeba počítat v rozpočtu na rok 2019 s prostředky na pořízení 

nového, výkonnějšího traktůrku na sečení trávy.  

  

10. Závěr 

  

 

 

 



     

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

                    

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

starosta              místostarosta 


