Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 15 dne 13. 6. 2017
Přítomno: 14 Omluveni: Markéta Pátková
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení.
Určení zapisovatele.
Volba ověřovatelů zápisu.
Schválení programu.
Modernizace a intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou. Podmínky obce.
Účetní závěrka roku 2016.
Projednání závěrečného účtu za rok 2016.
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019.
Změna ÚP č. 3
Odkup pozemků v k. ú. Hamry nad Sázavou.
Posouzení vstupu do mikroregionu Žďársko.
Rozpočtová změna č. 2/2017.
Výběr dodavatele na výměnu osvětlení v tělocvičně.
Diskuse.
Závěr.

ZÁPIS:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu
pro 14, proti 0, zdržel se 0
Určen zapisovatel – Stanislav Šípek
Ověřovatelé zápisu – Karel Dvořák, Martin Ptáček
pro 12, proti 0, zdržel se 2
ZO projednalo podmínky obce, které budou prosazovány v rámci jednání o modernizaci a intenzifikaci ČOV
Žďár nad Sázavou.
Podmínky k zapracování do dohody s VAS, městem Žďár n. Sáz. :
 V areálu čističky bude zpracováván pouze odpad (kaly)vzniklé při čištění odpadních vod v ČOV Žďár nad
Sázavou
 Obec Hamry nad Sázavou a její obyvatelé budou platit pouze za objem odpadních vod na čističku
dodávaných.
 Příspěvek obce Hamry nad Sázavou na rekonstrukci ČOV bude kalkulován z počtu EO.
 Technologie využívaná na ČOV nesmí občany HnS zatěžovat nadměrným hlukem a zápachem. Určení
limitů?
pro14, proti 0, zdržel se 0
6. Účetní závěrka roku 2016. ZO schvaluje účetní závěrku roku 2016 bez výhrad. Pro 14, proti 0. Zdržel se 0
7. ZO, po seznámení se se závěrečným účtem obce za rok 2016, tento schvaluje bez výhrad.
pro 14, 0 ptoti, 0 zdržel se
8. ZO schválilo střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019.

pro 14, 0 proti, 0 zdržel se

9. Zastupitelstvo obce Hamry nad Sázavou, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje za
použití § 47 odst. 5 stavebního zákona a § 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů zadání změny č. 3 Územního plánu Hamry nad Sázavou
pro 14, proti 0, zdržel se 0

10. ZO odsouhlasilo odkup pozemků pod cyklostezkou vedoucí nad ČOV směrem pod viadukt za předjednanou
cenu 150Kč/m2.
pro 13, proti 0, zdržel se 1
11. ZO schválilo vstup do mikroregionu Žďársko
pro 8, proti 3, zdržel se 3
12. ZO projednalo a následně schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2017.
pro 14, proti 0, zdržel se 0
13. ZO se seznámilo s nabídkami dodavatelů na rekonstrukci osvětlení v sále tělocvičny a vybralo výhodnější
nabídku od firmy František Sodomka – SEPO. Rekonstrukce proběhne v období letních prázdnin 2017.
pro 14, proti 0, zdržel se 0
14. Diskuse
- Pan starosta informoval o průběhu rekonstrukce mostu na silnici I/19. Aktuálně vše probíhá dle plánu.
- Dotazy zastupitelů na výsadbu zeleně. Bude zvážena možnost přesazení některých stromů na vhodnější
místo.
- Bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele pouličního osvětlení v lokalitě CH.
15. Závěr

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………………………..
Karel Dvořák

……………………………………………………
starosta

…………………………………………………
Martin Ptáček

………………………………………………..
místostarosta

