Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 17 dne 11. 12. 2017
Přítomno: 11 Omluveni: Ing. Štěpán Lukeš, Markéta Pátková, Roman Grodl, MVDr. Jaroslava Vondráčková,
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení.
Určení zapisovatele.
Volba ověřovatelů zápisu.
Schválení programu.
Odměňování zastupitelů od roku 2018.
Rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020.
Rozpočet obce na rok 2018.
Prodej obecního pozemku.
Změna ÚP č.3.
Rozpočtová změna č.7/2017
Schválení inventury obce a odsouhlasení vyřazení majetku.
Diskuse.
Závěr.

ZÁPIS:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu
pro 11, proti 0, zdržel se 0
Určen zapisovatel – Stanislav Šípek
Ověřovatelé zápisu – Martin Milián a Martin Ptáček
pro 9, proti 0, zdržel se 2
ZO schválilo odměny zastupitelům ve výši 400 Kč měsíčně. Členové rady obce a předsedové výborů dalších
300 Kč/měs. za výkon funkce.
pro 10, proti 0, zdržel se 1
6. ZO schválilo rozpočtový výhled dle předloženého návrhu na roky 2019 a 2020.
pro 11, proti 0, zdržel se 0
7. ZO Schválilo rozpočet obce na rok 2018 dle předloženého návrhu.
pro 11, proti 0, zdržel se 0
8. Žádost o odkup části pozemku p.č. 14/1 v k.ú. Najdek na Moravě pana Lubomíra Pátka. ZO schválilo prodej
části pozemku dle předložené žádosti za cenu 50Kč/m2 a náklady související s geometrickým plánem a
zápisem na Katastrálním úřadě.
pro 11, proti 0, zdržel se 0
9. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HAMRY NAD SÁZAVOU
vydává
po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh změny č. 3 územního plánu Hamry nad
Sázavou není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, Zásadami územního
rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 2 a č. 3, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem
Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního
zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171
až 174 správního řádu Změnu č. 3 územního plánu Hamry nad Sázavou.
pro 11, proti 0, zdržel se 0
10. ZO se seznámilo s návrhem rozpočtové změny č.7/2017, kterou odsouhlasilo.
pro 11, proti 0, zdržel se 0
11. ZO schválilo inventury obce za rok 2017 včetně majetku navrženého na vyřazení.
pro 10, proti 0, zdržel se 1

12. Diskuse
- Starosta obce informoval o stavu žádosti o dotace na přístavbu ZŠ. Žádost byla přijata bez závad a nyní se
očekává vyjádření z IROP zda byla dotace přidělena. Na přístavbu je zpracován projekt a uzavřena
veřejnoprávní smlouva. V případě přidělení dotace bude vybrán dodavatel a stavba může ihned začít.
- Starosta informoval o demolici budovy č.p. 117. na jejímž místě má být postaven spolkový dům. Na
začátku roku 2018 bude podána žádost o veřejnoprávní smlouvu na výstavbu a vypsáno VŘ na
dodavatele stavby.
- Pan Štěpánek a sousedé přišli podpořit svoji žádost o opravu komunikace a rozšíření osvětlení. Starosta
obce je informoval o plánu na opravu komunikace se kterou je počítáno v rozpočtu na rok 2018. Obec se
bude dále zabývat možností rozšíření osvětlení v dané lokalitě. V jarních měsících bude cesta zaměřena a
dále na místě projednány možnosti.

13. Závěr

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………………………..
Martin Milián

……………………………………………………
starosta

…………………………………………………
Martin Ptáček

………………………………………………..
místostarosta

