
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 16 dne 17.12. 2020 

Přítomno: 13 členů zastupitelstva, od bodu 5. přítomno 14 zastupitelů 

Omluven: Hubert Křesťan  

 

1.  Zahájení. 
2.  Schválení programu. 
3.  Určení zapisovatele. 
4.  Volba ověřovatelů zápisu. 
5.  Rozpočtový výhled na r. 2022 a 2023. 
6.  Rozpočet obce na r. 2021. 
7.  Schválení inventury obce a odsouhlasení vyřazení majetku. 
8.  Usnesení ke zprávě č.3 o uplatňování ÚP. 
9.  Stanovení zastupitele obce pro pořízení změny č.4. ÚP Hamry n. S. 
10.  ÚP Kraje Vysočina, obchvat Hamrů 1/19. 
11.  Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: NM-014330061469/001 
12.  Kanalizace Hamry nad Sázavou – rozdělení projektu. 
13.  Stanovení termínu dalšího řádného jednání ZO. 
14.  Diskuse. 
15.  Závěr 

 

 
ZÁPIS: 

1. Zahájení.                
         

2. ZO schvaluje program zasedání         
          pro 13, proti 0, zdržel se 0     

3. Určen zapisovatel p. Stanislav Šípek                         
  

4. Určeni ověřovatelé zápisu pí. Radka Remarová a p. Roman Grodl.     
          pro 13, proti 0, zdržel se 0   
   
              

5. ZO se seznámilo s návrhem Rozpočtového výhledu pro r. 2022 a r. 2023 a tento po úpravách dle 
připomínek zastupitelů přijalo         
          pro 14, proti 0, zdržel se 0 
 

6. ZO schválilo rozpočet na rok 2021. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Příjmy ve výši 
17.854.800Kč, výdaji ve výši 24.354.800Kč. Závazným ukazatelem plnění rozpočtu jsou jednotlivé 
paragrafy.        pro 14, proti 0, zdržel se 0 
 

7. ZO se seznámilo s průběhem inventur. Odsouhlasilo vyřazení majetku dle přiloženého seznamu a 

schválilo inventury.           



          pro 14, proti 0, zdržel se 0 

          

8. ZO po projednání schvaluje Zprávu č. 3 o uplatňování územního plánu Hamry nad Sázavou 

v uplynulém období za použití § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.         

          pro 14, proti 0, zdržel se 0 

  

9. ZO (po projednání) stanoví, že určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 4 územního plánu Hamry 
nad Sázavou a pro Zprávu o uplatňování územního plánu Hamry nad Sázavou bude ing. František 
Porubský zastupitel obce.          
         pro 14, proti 0, zdržel se 0   

 

  

10. ZO požaduje navrácení původního plánovaného koridoru pro obchvat komunikace 1/19 kolem obce 

Hamry nad Sázavou do ÚP Kraje Vysočina.        

         pro 13 proti 1, zdržel se 0   

 
11. ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene s EON č. NM-014330061469/001.   

          pro 14, proti 0, zdržel se 0 
 

12. ZO po projednání schvaluje možnost rozdělení projektu „Kanalizace Hamry nad Sázavou“ na 
jednotlivé části. Důvodem je výše limitu možné dotace na jeden projekt. ZO schvaluje případné 
podání žádost o dotaci na MZe.  ZO požaduje znovu posoudit možnost nahrazení původně 
plánovaného materiálu na vedení kanalizace kameniny za plast       
           pro 13, proti 0, zdržel se 1 
 

13. ZO stanovilo termín dalšího zasedání ZO na 14.1.2021 v 19:00     
         pro 14, proti 0, zdržel se 0 
              
        

14. Diskuze 
 

- Opravit kryt na doskočišti s využitím nového lehčího materiálu 

  
15. Závěr 
 

 

 

 

 

 

 



Ověřovatelé zápisu: 

 

 


