
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 19 dne 10.6.2021 

Přítomno: 12 členů zastupitelstva, 

Omluven: Radka Remarová, Ing. Jiří Svoboda, Hubert Křesťan 

 

Program: 

1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Určení zapisovatele. 
4. Volba ověřovatelů zápisu. 
5. DSO Žďársko. 
6. Studie odkanalizování obce.  
7. Schválení návrhu závěrečného účtu obce za rok 2020. 
8. Schválení účetní závěrky obce za rok 2020. 
9. Schválení Zprávy o hospodaření školy za rok 2020. 
10. Změna ÚP č.5. 
11. Rozpočtové opatření č.5 – kompostárna. 
12. Směna a koupě pozemků. 
13. Finanční dar Domácí hospic Vysočina.  
14. Cena palivového dřeva. 
15. Výběrové řízení dodavatele na vybavení přístavby ZŠ. 
16. Stanovení termínu dalšího řádného jednání ZO. 
17. Diskuse.  
18. Závěr 
 

 
ZÁPIS: 

1. Zahájení.               
         

2. ZO schvaluje program zasedání po změně pořadí a přidání bodu č. 15 Výběrové řízení na dodavatele 
vybavení přístavby.           
           pro 12, proti 0, zdržel se 0  
   

3. Určen zapisovatel p. Stanislav Šípek                         
  

4. Schváleni ověřovatelé zápisu p. Miloš Štefáček a p. Roman Grodl.     
           pro 12, proti 0, zdržel se 0  
   
              

5. ZO Hamry nad Sázavou schvaluje vstup obce Hamry nad Sázavou do DSO Mikroregion Žďársko, který 
vznikne primárně za účelem společné odpadové politiky v budoucích letech.   
          pro 11, proti 0, zdržel se 1 
 



6. ZO bere na vědomí závěry studie odkanalizování obce Hamry nad Sázavou.   
              
            
 

7. Závěrečný účet obce Hamry nad Sázavou za rok 2020 včetně zprávy auditora byl projednán a 
schválen s výhradami.           
 ZO pověřuje starostu obce k přijmutí těchto opatření na odstranění nedostatků.   
 Do návrhu rozpočtu na následující rok zveřejnit schválené částky a plnění z roku aktuálního a                
kontrolu těchto ukazatelů RO.         
 Zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele u smluv s plněním vyšším jak 500 000,-Kč bez DPH 
okamžitě po jejím podpisu.      pro 12, proti 0, zdržel se 0 
 

8. ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2020.   pro 12, proti 0, zdržel se 0 
 

9. ZO schválilo zprávu o hospodaření školy za rok 2020.  pro 12, proti 0, zdržel se 0 
  

10. ZO 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. 5 
Územního plánu Hamry nad Sázavou není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve 
znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a č. 5, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizací č. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 a č. 8, 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 § 55b odst. 7 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 
správního řádu Změnu č. 5 územního plánu Hamry nad Sázavou.          
          pro 12, proti 0, zdržel se 0 
   

11. ZO přijímá rozpočtové opatření č. 5 podle přiloženého návrhu.  
          pro 12, proti 0, zdržel se 0 
  

12. ZO schvaluje směnu pozemků podle záměru č.6 a koupi pozemků podle záměru č. 6 ze zasedání ZO 
č.17 ze dne 14.1.2021.       pro 12, proti 0, zdržel se 0 
  

13. ZO schvaluje finanční dar organizaci Domácí hospic Vysočina ve výši 10.000,-Kč.   
          pro 12, proti 0, zdržel se 0 
  

14.  ZO schvaluje cenu palivového dřeva na prodej ve výši 500,- Kč za m3.    
          pro 11, proti 1, zdržel se 0 
  

15. ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy se společnostmi, které podaly nejlepší nabídky. 
          pro 12, proti 0, zdržel se 0 
   

16. Termín dalšího řádného zasedání ZO je stanoven na 9. 9. 2021 v 19:00 v KD.   
          pro 12, proti 0, zdržel se 0 
  

17. Diskuze 
Starosta informoval zastupitele o:         

 - průběhu přístavby základní školy  

- ZO pověřuje starostu k jednání využití vytlačené zeminy při stavbě kanalizace.  



- ZO pověřuje starostu k prověření stavu s možností koupě drážní budovy. 

- RO na příští jednání ZO připraví návrh vyhlášky o odpadech. 

- RO zváží přípravu vyhlášky o zhodnocení pozemku.       

   

 

18. Závěr 
 

Ověřovatelé zápisu:     

 


