Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 9 dne 2. 6. 2016
Přítomno: 11 zastupitelů

Omluveni: Zdeněk Lopour, Ing. Josef Šenk, Martin Ptáček, Martin Milián.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení.
Určení zapisovatele.
Volba ověřovatelů zápisu.
Schválení programu.
Vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných podobných her č. 2/2016.
Účetní závěrka roku 2015.
Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015.
Žádosti o prodej obecních pozemků.
Smlouva o věcném břemeni č.: NM-014330034589/001.
Smlouva o věcném břemeni č.: NM-014330029988/001.
Veřejnoprávní smlouva s městem Žďár n. S. pro stavební povolení na místní komunikace.
Nákup multifunkčního stroje.
Diskuse.
Závěr.

ZÁPIS:
1. Zahájení
2. Zastupitelstvo obce schválilo program.
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Určen zapisovatel Stanislav Šípek.
4. Ověřovatelé zápisu –Grodl Roman, Vlastimil Rosecký.
5.
6.
7.
8.

9 pro, 0 proti, 2 zdržel se
ZO schválilo Vyhlášku o regulaci provozování loterií a jiných podobných her č. 2/2016.
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Účetní závěrka roku 2015. ZO schvaluje závěrku roku 2015 bez výhrad.
11 pro , 0 proti, 0 zdržel se
Zo, po seznámení se se závěrečným účtem obce za rok 2015, tento schvaluje bez výhrad.
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Žádosti o prodej obecních pozemků:
- ZO schvaluje žádost manželů Stárkových o odkup pozemku p.č.: 149/4 v k.ú.Najdek na Moravě o výměře
189m2.
Cena 50,- Kč/ 1m2.
11 pro, 0 proti, 0 zdrže se
-

žádost pana Štefáčka a pana Pajla o odkup pozemků: p.č. 684/28 výměra 242m2; p.č. 671/1 výměra
265m2;p.č. 670/7 výměra 1115m2;p.č. 669/1 výměra 185m2;p.č. 687/26 výměra 14m2;p.č. 672/2 výměra
22m2;p.č. 671/2 výměra 21m2 v k.ú. Hamry nad Sázavou.
ZO schválilo prodej pozemků: p.č. 684/28 výměra 242m2; p.č. 671/1 výměra 265m2;p.č. 687/26 výměra
14m2; p.č. 672/2 výměra 22m2; p.č. 671/2 výměra 21m2 v k.ú. Hamry nad Sázavou.
Cena 50,- Kč /1m2
10 pro, 0 proti, 1 zdržel se

9. ZO schvaluje Smlouvu o věcném břemeni č.: NM-014330034589/001 se společností E.ON.
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se

10. ZO schvaluje Smlouvu o věcném břemeni č.: NM-014330029988/001 se společností E.ON.
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
11. Veřejnoprávní smlouva s městem Žďár n. S. pro stavební povolení na místní komunikace.
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
12. ZO schválilo záměr na nákup multifunkčního stroje (kloubového nakladače). Který by díky výměnným
zařízením byl využíván k zametání chodníků a obecních komunikací, nakládání sypkých materiálů a
manipulaci s břemeny. Dále nákup ramene se žací lištou za traktor.
10 pro, 0 proti, 1 zdržel se
13. ZO schválilo rozpočtovou změnu ve výši 1.600.000Kč z přebytku loňského roku na pořízení multifunkčního
stroje plus dovybavení výměnným nářadím+ ramene s žací lištou. Výběr dodavatele bude dále probíhat.
10 pro, 0 proti, 1 zdržel se

14. Diskuse:
- lavička u cyklostezky ve směru do ZR.
- žádost o opravu prvků pro děti na hřištích v obci.
- dotaz na schválení změny Územního plánu č.2. Díky dvěma připomínkám se schválení ještě posouvá.
Jednat se bude již jen o těchto připomínkách a předpokládá se, že schválení by mohlo proběhnout na
příštím zastupitelstvu, které proběhne max. za 3 měsíce.
15. Závěr.

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………………………………….

………………………………………………………..

Bc. Roman Grodl

Vlastimil Rosecký

………………………………………………………….,.

……………………………………………………………..

Starosta

místostarosta

