
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 17 dne 14.1.2021 

Přítomno: 11 členů zastupitelstva, 

Omluven: Vlastimil Rosecký, Martin Milián, Roman Grod, Miloš Štefáček 

 

1. Zahájení. 
2.  Schválení programu. 
3.  Určení zapisovatele. 
4.  Volba ověřovatelů zápisu. 
5.  Žádost o změnu územního plánu č.5 – zkrácený postup. 
6.  Nákup a prodej pozemků. 
7.  Nákup pozemku. 
8.  Směrnice o zpracování rozpočtu obce a rozpočtových opatřeních. 
9.  Stanovení termínu dalšího řádného jednání ZO. 
10.  Diskuse. 
11.  Závěr 
 

 
ZÁPIS: 

1. Zahájení.                
         

2. ZO schvaluje program zasedání         
          pro 11, proti 0, zdržel se 0     

3. Určen zapisovatel p. Stanislav Šípek                         
  

4. Určeni ověřovatelé zápisu p. Zdeněk Lopour a p. Aleš Poul.      
          pro 11, proti 0, zdržel se 0     
              

5. Zastupitelstvo obce po projednání  
I.             schvaluje 
a)            pořízení změny č. 5 Územního plánu Hamry nad Sázavou, 
b)           obsah změny č. 5 územního plánu Hamry nad Sázavou, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení; 
c)             určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 5 bude Ing. František Porubský, starosta a zastupitel 
obce 
  
II.            stanoví, že změna č. 5 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona. 
III.          podmiňuje pořízení změny č. 5 úhradou nákladů uvedených v §55a odst. 2 písm. f stavebního zákona 
manžely Pinkavovými, na jejichž návrh a z jejichž výhradní potřeby je změna č. 5 pořizována. 
  
Příloha č. 1 usnesení: 
Změna č. 5 územního plánu Hamry nad Sázavou bude obsahovat: 
1) Změna části pozemku p.č. 587 k.ú. Najdek na Moravě z orné půdy na plochu bydlení venkovského typu 
(viz. žádost o pořízení změny podaná žadatelem) 
2) aktualizaci zastavěného území   

          pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 



 

6. ZO schvaluje záměr nákupu a prodeje pozemků s p. Ludvíkem Králíčkem. Pozemky obce jsou: p.č. 
32/1 vodní plocha – 1611 m2; p.č. 32/19 vodní plocha – 219 m2; p.č. 36 trvalý travní porost – 352 m2; 
p.č. 906/9 orná půda – 194 m2; ceklem 2376 m2 vše v k.ú Hamry nad Sázavou - prodej. Nákup - část 
p.č. 906/1 orná půda o výměře 2376 m2 k.ú. Hamry nad Sázavou.  

pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 

7. ZO schvaluje záměr nákupu p.č. 906/8 orná půda – 661 m2 k.ú. Hamry nad Sázavou od p. Pavla 
Miliána za cenu 100 Kč/m2.      pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 

8. ZO schvaluje úpravu Směrnice o rozpočtu obce a rozpočtových opatřeních. Bod 6.1. Rozpočet je 

schvalován ve struktuře:           

a)příjmy – členěné dle jednotlivých paragrafů;       

 b)výdaje – členěné dle jednotlivých paragrafů.   pro 11, proti 0, zdržel se 0 

          

9. ZO stanovilo termín dalšího zasedání ZO na 11.3.2021 v 19:00     
          pro 11, proti 0, zdržel se 0 
              
        

10. Diskuze 
Žádost o prohrnutí chodníku u Šenkových mezi sídlištěm a silnicí I/19. 

Pověření starosty obce k prověření možnosti koupě dříve nabízené nádražní budovy od SŽDC. 

Informace o probíhající přístavbě ZŠ. 

 

11. Závěr 
 

Ověřovatelé zápisu:     

 


