Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 14 dne 14. 3. 2017
Přítomno: 10 Omluveni: Martin Ptáček, Dvořák Karel, Ing. Jiří Svoboda, Vlastimil Františ, Markéta Pátková,
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení.
Určení zapisovatele.
Volba ověřovatelů zápisu.
Schválení programu.
Modernizace a intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou. (Dostaví se zástupce VHS Žďár nad Sázavou).
Projednání dotací pro organizace, vyšších jak 50 000,- Kč.
Žádosti o odkoupení obecních pozemků.
Mikroregion Žďársko.
Oprava mostu u Březinových na silnici I/19.
Diskuse.
Závěr.

ZÁPIS:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu
10 Pro, 0 proti, 0 zdržel se
Určen zapisovatel – Stanislav Šípek
Ověřovatelé zápisu – Zdeněk Lopour, Roman Grodl
10 Pro, 0 proti, 0 zdržel se
ZO shlédlo a vyslechlo prezentaci ing. Křivského zástupce VAS, týkající se plánované modernizace a
intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou. Na základě požadavku na rozšíření ČOV je požadavek na vypracování
změny UP č. 3 Hamry nad Sázavou. ZO rozhodlo o zahájení změny č. 3 UP. Podmínky realizace změny budou
projednány a blíže specifikovány na otevřeném zasedání RO.

6. Zastupitelstvo obce
schvaluje
pořízení změny č. 3 územního plánu Hamry nad Sázavou za použití ustanovení § 44 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
schvaluje
určeného zastupitele, p.Huberta Křesťana který bude spolupracovat s pořizovatelem v procesu pořizování
Změny č. 3 územního plánu Hamry nad Sázavou v souladu s ust. §§ 47 až 53 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
schvaluje
žádost obce o pořizování změny č. 3 územního plánu Hamry nad Sázavou podle ust. § 6 odstavce 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
9 pro, pro střet zájmu se jeden zastupitel vzdal možnosti hlasování

7. ZO dle návrhu Rady obce odsouhlasilo poskytnutí dotace v částce 55.000Kč FC Hamry nad Sázavou a částky
70.000Kč ÚAMK – AMK Hamry nad Sázavou.
10 Pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. Žádosti o odkup obecních pozemků:
- žádost o odkup obecního pozemku p.č. 236 v k.ú. Najdek na Moravě, Zastupitelstvo neschválilo
0 pro, 10 proti, 0 zdržel se
- žádost o odkup části pozemku p.č.29 v k.ú. Najdek na Moravě, Zastupitelstvo neschválilo
0 pro, 10 proti, 0 zdržel se
- žádost o odkup části pozemku p.č. 255 a části pozemku p.č. 261/1 v k.ú. Hamry nad Sázavou,
Zastupitelstvo neschválilo
0 pro, 10 proti, 0 zdržel se
9. ZO – odložilo rozhodnutí o vstupu do Mikroregionu Žďársko na příští zasedání Zastupitelstva.

10. ZO – projednalo způsob zabezpečení objížďky pro místní obyvatele v rámci plánované rekonstrukce mostu u
Březinových na silnici č. I/19. Obyvatelé obce budou blíže informováni v Novinkách a na internetových
stránkách obce.
11. Diskuse
- kontejnery na bioodpad budou rozmístěny po obci do 19. 3. 2017
12. Závěr

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………………………..
Zdeněk Lopour

……………………………………………………
starosta

…………………………………………………
Roman Grodl

………………………………………………..
místostarosta

