
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 22 dne 21.10.2021 

Přítomno: 8 členů zastupitelstva, od bodu 7 přítomen Roman Grodl, od bodu 9 přítomen Zdeněk Lopour  

Omluven: Stanislav Šípek, Martin Milián, Rosecký Vlastimil, Aleš Poul, Zdenek Lopour, Grodl Roman  

Program: 

1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Určení zapisovatele. 
4. Volba ověřovatelů zápisu. 
5. Prodej pozemku. 
6. Usnesení ke změně ÚP.  
7. Budova ČD. 
8. Dodatek ke smlouvě se ZŠ Hamry nad Sázavou 
9. Vyhlášky o odpadech od r. 2022. 
10. Stanovení termínu dalšího řádného jednání ZO. 
11. Diskuse. 
12. Závěr 
 

ZÁPIS: 

1. Zahájení.               
         

2. ZO schvaluje program zasedání.         
           pro 8, proti 0, zdržel se 0  
   

3. Určen zapisovatel František Porubský                       
  

4. Schváleni ověřovatelé zápisu pí. Radka Remarová a p. Miloš Štefáček.    
           pro 8, proti 0, zdržel se 0    
              

5. ZO neschválilo prodej pozemku p.č. 641/5 - 29 m2 k.ú. Najdek na Moravě.   
           pro 6, proti 2, zdržel se 0 
 

6.  Zastupitelstvo obce ruší své původní usnesení ze zasedání ZO č. 21 bod 11 ze dne 09. 09.2021 ve 
věci schválení pořízení změny č. 6 územního plánu Hamry nad Sázavou zkráceným postupem. Obsah 
změny č. 6 územního plánu Hamry nad Sázavou bude zapracován do návrhu změny č. 4 územního 
plánu Hamry nad Sázavou, která je pořizována standardním postupem.    
           pro 8, proti 0, zdržel se 0
  

7.  ZO se usneslo, že obec Hamry nad Sázavou nebude nadále usilovat o koupi části budovy ČD 
(čekárna, wc, skládek). Důvodem je nutnost smluvního závazku k odkoupení části budovy po budoucí 
rekonstrukci – úpravě za neznámou cenu, která pravděpodobně převýší 200 000,- Kč (dle vyjádření 
Správy železnic). V místě odstraněné budovy, bude obec Hamry nad Sázavou požadovat instalaci 
protihlukové bariéry stejně jako v jiných místech obce, kde by mohla být ohrožena kvalita života 
obyvatel obce.            
           pro 9, proti 0, zdržel se 0
              



8. ZO pověřuje starostu obce k uzavření dodatku nebo změny zřizovací listiny PO ZŠ a MŠ Hamry nad 
Sázavou. Obsahem dodatku bude předání přístavby ZŠ a jejího vybavení do správy příspěvkové 
organizace podle soupisu v příloze dodatku, stejně jako v původní budově.   
           pro 9, proti 0, zdržel se 0
    

9.  ZO:  
- přijmulo novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o odpadech, která nahrazuje vyhlášku 
č.1/2020.         pro 10, proti 0, zdržel se 0
  
- nepřijmulo novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení systému odpadového 
hospodářství, která nahrazuje vyhlášku 2/2019.    pro 2, proti 7, zdržel se 1
  
- přijmulo novou obecně závaznou vyhlášku 2/2021 v podobě, kde bude zrušen bod č.2 čl. 6 - Sběrné 

nádoby – popelnice, kontejnery - musí být označeny samolepkou vydanou obecním úřadem. 

           pro 9, proti 1, zdržel se 0 
 
- novou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku ze psů, která nahrazuje vyhlášku č. 
2/2020,          pro 10, proti 0, zdržel se 0 
 

10. ZO navrhuje termín dalšího jednání ZO 16.12.2021 v 19:00 v KD.   pro 10, proti 0, zdržel se 0 
 

11. Diskuse:  
12. Závěr             

 


