
Zápis ze zasedání Rady obce (dále jen RO) č. 39 ze dne 20.10.2021 

Přítomno: 5 členů 

Program: 

1. ZŠ a MŠ návrh rozpočtu na r. 2022. 

2. ZŠ a MŠ návrh rozpočtového výhledu na r. 2023 a 2024. 

3. Rozpočtové opatření č. 8/2021 

4. Budova ČD. 

5. Vyhláška o odpadech, vyhláška o psech. 

6. Ceny pronájmu KD, starý OÚ 

7. Diskuze  

8. Závěr 

Zápis: 

1. RO schvaluje návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou pro rok 2022 podle 
přiloženého návrhu.       pro 5, proti 0, zdržel se 0 
  

2. RO schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou pro 
roky 2022 až 2024 podle přiloženého návrhu         
         pro 5, proti 0, zdržel se 0  

3. RO schválila rozpočtové opatření č. 8/2021 podle přiloženého návrhu.   
         pro 5, proti 0, zdržel se 0  

4. RO doporučuje ZO nesnažit se získat část budovy ČD (přístavek s čekárnou, skládkem a 
WC), protože by se obec musela smluvně zavázat k odkoupení za odhadní cenu, kterou 
v současnosti není možné stanovit ani přibližně  pro 4, proti 0, zdržel se 1 
           

5. RO doporučuje ZO přijmout vyhlášky o odpadech podle návrhů. RO doporučuje ZO změnu 
ve vyhlášce o psech, splatnost poplatku do 31.3. příslušného roku.   
         pro 4, proti 0, zdržel se 1  

6. RO schvaluje úpravu cen pronájmu KD následovně 

Celý KD pro akci (6-24 hodin) akce typu ples, svatba, konference 15 000,-Kč 

Celý KD pro akci (6-24 hodin) akce typu taneční zábava, diskotéka 20 000,-Kč 

Celý KD pro akci (1-5 hodin)  1 300,-Kč/hod 

Spodní část KD pro akci (1-5hodin)  1 000,-Kč/hod 

Spodní část KD pro akci (6-24 hodin) akce typu ples, svatba, konference 10 000,-Kč 

Spodní část KD pro akci (6-24 hodin) akce typu taneční zábava, diskotéka 15 000,-Kč 

Galerie komplet 500,-Kč/hod 

Galerie bez kuchyně 300,-Kč/hod 

 Cena pronájmu části starého OÚ (dvě místnosti vlevo od vchodu)   8 000,-Kč za ½ roku  
             pro 4, proti 0, zdržel se 1 

 


