Zápis ze zasedání Rady obce (dále jen RO) č. 25 ze dne 22. 2. 2017.
Přítomni: 4 členové; omluven Ing. Štěpán Lukeš

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

Rozšíření ČOV Žďár n.S.
Dotace organizacím.
Žádost Alzheimer – sanatoria s.r.o.
Věcná břemena 3x.
Schválení účetní závěrky r. 2016 – ZŠ.
Žádost o převedení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ za r. 2016
Výběr dodavatele na opravu místních komunikací
Jízdní řády Bus a vlak.
Žádosti o prodej obecních pozemků.
Žádost o pronájem části pozemku
Žádost Pionýrské organizace o slevu z pronájmu KD na pořádání karnevalu.
Termín konání ZO.
Diskuse.
Závěr.

Zápis:

1. RO vyslechla ing. Karla Fuchse zástupce Vodárenské akciové společnosti, a.s., který
informoval o plánovaném rozšíření ČOV Žďár nad Sázavou. Tento záměr bude předložen k
projednání ZO. K jednání bude přizván zástupce VAS pro upřesnění a případné dotazy
zastupitelů.
2. RO po prostudování žádostí rozdělila dotace organizacím na rok 2017.

Název organizace
Svaz důchodců ČR 1. MO Žďár nad Sázavou
Tělovýchovná jednota FC Hamry nad Sázavou, o.s.
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Údolí slunce, Hamry nad Sázavou
Sbor dobrovolných hasičů Najdek
Sbor dobrovolných hasičů Hamry nad Sázavou
ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou
BC Hamry nad Sázavou
CELKEM rozděleno

schváleno na 2017
6 300,00 Kč
55 000,00 Kč
35 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
70 000,00 Kč
30 000,00 Kč
276 300,00 Kč

Zastupitelstvu obce budou předloženy ke schválení dotace nad 50 000Kč, které RO pouze
doporučuje.
pro 4
3. RO podporuje záměr výstavby domova se zvláštním režimem na území obce Sázava u Žďáru
nad Sázavou a zařazení žádosti do sítě poskytovatelů sociálních služeb na území Kraje
Vysočina. Bez závazku finančního podílu.
pro 4

4. -

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

RO schválila věcné břemeno NM-01433004173501 E.on – zemní kabel NN elektrické
přípojky k domu p. Jiřího Pokorného na parcele č.429/2 v k.ú.: Najdek na Moravě. pro 4
- RO schválila věcné břemeno NM 01433040721/001 E.on – zemní kabel NN elektrické
přípojky k rozvodné skříni na parcele č.356/1 v k.ú.: Najdek na Moravě
pro 4
- RO schválila věcné břemeno 8800077080/9900077737-1/VB/P GasNet s.r.o. – vedení
plynové přípojky k RD čp.94 vedené přes parcely č. 687/18, 687/7 v k.ú.: Hamry n. Sáz.
pro 4
RO byla seznámena s veškerými podklady a schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Hamry nad
Sázavou za rok 2016.
pro 4
Ředitel ZŠ a MŠ žádá o převedení zlepšené hospodářského výsledku za rok 2016, do
rezervního fondu organizace.
pro 4
RO prostudovala předložené nabídky dodavatelů na plánovanou rekonstrukci tří místních
komunikací. Byla vybrána nejvýhodnější nabídka a to od společnosti COLAS CZ a.s.
pro 4
RO se seznámila s plánovanou úpravou jízdních řádů autobusové a vlakové dopravy
předložené Krajem Vysočina. Nové řády by měly platit nejdříve od roku 2019. RO bere návrh
na vědomí a předkládá k obeznámení ZO. Občanům jsou návrhy jízdních řádů k nahlédnutí na
webových stránkách obce.
RO se seznámila s žádostmi občanů o odkup obecních pozemků. Žádosti budou postoupeny
k projednání ZO.
RO vyhovuje žádosti o pronájem části pozemku p.č.: 307 v k.ú: Najdek na Moravě o výměře
cca 162m2 za cenu 500Kč/rok. Pronájem je stanoven na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3
měsíce.
pro 4
RO vyhovuje žádosti Pionýr, z.s. – Pionýrká skupina Údolí slunce o snížení pronájmu KD na
pořádání dětského karnevalu. Nájem bude ve výši spotřebovaných energií.
pro 4
RO stanovila termín konání zasedání Zastupitelstva obce na úterý 14.3.2017 od 18 hodin.
Diskuse.
Závěr.

………………………………………………………………..
Starosta

…………………………………………………………..
Místostarosta

