Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 8 dne 3. 3. 2016
Přítomno: 14 zastupitelů, dle prezenční listiny

Omluven: Roman Grodl

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení.
Určení zapisovatele.
Volba ověřovatelů zápisu.
Schválení programu.
Vyhláška o odpadu č. 1/2016.
Směrnice obecního úřadu Hamry n. S. o provádění pokladních operací.
Schválení dotace organizacím vyšší jak 50 000,- Kč.
Žádosti o prodej obecních pozemků
Splašková kanalizace obec – projekt pro stavební povolení.
Oznámení společnosti BONVER WIN A.S.
Žádost pana Nedělky o výstavbu komunikace v lokalitě CH.
Diskuse.
Závěr.

ZÁPIS:
1. Zahájení
2. Zastupitelstvo obce schválilo program.

14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Určen zapisovatel Stanislav Šípek
4. Ověřovatelé zápisu – Martin Ptáček a Markéta Pátková
5.
6.

7.
8.

9.
10.

12 pro, 0 proti, 2 zdržel se
ZO schválilo vyhlášku č.1/2016 o odpadech. Následně bude doplněn provozní řád sběrného dvora.
pro 14
ZO doplnilo a schválilo směrnici OÚ o provádění pokladních operací. Do bodů 1 a 2 budou doplněny
informace o provádění inventury a uschování pokladny mimo pracovní dobu.
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
ZO schvaluje dotaci ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou ve výši 60.000Kč.
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
- ZO schválilo žádost pana Luďka Lopoura o odkup obecního pozemku p.č.201 v k.ú. Hamry n. Sáz.
- ZO schválilo odkup za cenu 50Kč/m2.
13 pro, 0 proti, 1 zdržel se
- ZO vyhovuje žádosti Správy železniční dopravní cesty o odkup části obecního pozemku pod budovou č.p.
237. Přesnou výměru určí GP. Odsouhlaseno za cenu 150Kč/m2 + veškeré výlohy spojené s odprodejem.
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelstvo schvaluje záměr na vypsání výběrového řízení na dodavatele projektu na výstavbu kanalizace
a zajištění stavebního povolení.
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
ZO pověřuje starostu obce k přípravě vyhlášky o zákazu provozování sázkových zařízení, provozu loterií a
jiných sázkových her na území obce Hamry nad Sázavou. Zároveň starosta vyrozumí společnost Bonver Win o
této chystané vyhlášce.
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

11. ZO po projednání žádosti pana Nedělky a schvaluje výstavbu komunikace v lokalitě Ch na které se obec bude
podílet 50% nákladů.
10 pro, 1 proti, 3 zdržel se
12. Diskuse:
- Požadavek na upozornění občanů nevhodně parkujících podél komunikace, zejména v zatáčce v Najdeku
pod Šípkovými. Nastávají nebezpečné situace při objíždění stojících vozidel.
- Požadavek na posouzení bezpečnosti stromu v zatáčce pod Havlíčkovými.
- Požadavek na vyrozumění občanů o chystaném projektu na výstavbu kanalizace.
- Předloženy požadavky na opravy komunikací v Leskovicích.
- Informace starosty o uvažovaném vybudování veřejného osvětlení v lokalitě Na Bělisku. Problém je se
souběžným vedením vysokého napětí. Bude osloven projektant pro přípravu projektu.
13. Závěr.

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………………………………..
Martin Ptáček

………………………………………………………………
Markéta Pátková

………………………………………………………….
starosta

……………………………………………………………….
místostarosta

