
Zápis ze zasedání Rady obce (dále jen RO) č. 26 ze dne 29.9.2020 

Přítomno: 4 členové 

Program: 

1. Kanalizace. 

2. Umístění kontejnerů Dolní Hamry 

3. Volnočasové hřiště – lokalita Sluneční vrch 

4. Pronájem pozemku parc. č. 649/1 

5. Pronájem pozemku parc. č. 575/1 

6. Záměr TMB – Šlakhamr 

7. Rozpočet 

8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Hamry 2021 až 2023 

9. Návrh návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Hamry 2021 

10. Termín zasedání ZO 

11. Závěr. 

Zápis: 

1. RO pověřila starostu obce k zajištění vypracování variantní studie ke kanalizaci.  
        pro 4, proti 0, zdržel se 0
  

2. RO projednala žádost o posunutí kontejnerů na tříděný odpad a bioodpad na nábřeží pod 
kamenným mostem v Dolních Hamrech a doporučuje jejich umístění neměnit.  
        pro 4, proti 0, zdržel se 0
    

3. RO pověřuje starostu obce vypsáním ankety na zbudování volnočasového hřište – areálu 
v lokalitě u sídliště Sluneční vrch pod Klášterskou cestou.    
        pro 4, proti 0, zdržel se 0
  

4. RO souhlasí s ukončením pronájmu části pozemku parc. č. 649/1 v k.ú. Hamry nad Sázavou.
        pro 4, proti 0, zdržel se 0
  

5. RO nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 575/1 v k.ú. Hamry nad Sázavou za 
účelem parkování.      pro 4, proti 0, zdržel se 0
  

6. RO souhlasí se záměrem TMB získat dotaci z Kraje Vysočina na technickou památku Šlakhamr 
a doporučuje ZO souhlasit s případnou finanční spoluúčastí obce.   
        pro 4, proti 0, zdržel se 0
  

7. RO doporučuje schválování rozpočtu pro rok 2021 podle druhového členění.  
        pro 4, proti 0, zdržel se 0
  

8. RO schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou pro 
roky 2021 až 2023 podle přiloženého návrhu.   pro 4, proti 0, zdržel se 0 
  

9. RO schvaluje návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou pro rok 2021 podle přiloženého 
návrhu.        pro 4, proti 0, zdržel se 0
  

10. RO navrhuje termín zasedání ZO 17.12.2020 v 19:00.  pro 4, proti 0, zdržel se 0  



 

 


