
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 23 dne 16.12. 2021 

Přítomno: 11 členů zastupitelstva 

Omluven: Stanislav Šípek, Miloš Štefáček, Ing. Karel Dítě, Aleš Poul 

 

Program: 

1.  Zahájení. 
2.  Schválení programu. 
3.  Určení zapisovatele. 
4.  Volba ověřovatelů zápisu. 
5.  Rozpočtový výhled na r. 2023 a 2024. 
6.  Rozpočet obce na r. 2022. 
7.  Schválení inventury obce a odsouhlasení vyřazení majetku. 
8.  Smlouva s Krajem Vysočina při tvorbě digitální technické mapy (DTM). 
9.  Žádost o fin. příspěvek Domov Pomněnka. 
10.  Rekonstrukce železnice - podjezdy. 
11.  Žádost o prodej pozemku p.č. 641/5 k.ú. Najdek na Moravě. 
12.  DSO Žďársko – dodatek ke stanovám. 
13.  Rekonstrukce hřiště u ZŠ. 
14.  Žádost F.C. Hamry nad Sázavou. 
15.  Rozpočtové opatření č. 10/2021 
16.  Stanovení termínu dalšího řádného jednání ZO. 
17.  Diskuse. 
18.  Závěr 
 

 
ZÁPIS: 

1. Zahájení.                
         

2. ZO schvaluje program zasedání doplněný o body 14. žádost FC Hamry a 15 návrh RO č.10/2021 
          pro 11, proti 0, zdržel se 0     

3. Určen zapisovatel Ing. Jiří Svoboda                         
  

4. Určeni ověřovatelé zápisu p. Vlastimil Rosecký a p. Martin Milián.     
          pro 11, proti 0, zdržel se 0   
   
              

5. ZO se seznámilo s návrhem Rozpočtového výhledu pro r. 2023 a r. 2024 a tento po úpravách dle 
připomínek zastupitelů přijalo         
          pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 



6. ZO schválilo rozpočet na rok 2022. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. Příjmy a výdaje ve výši 
19 768 200,-Kč. Závazným ukazatelem plnění rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy.   
          pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 

7. ZO se seznámilo s průběhem inventur. Odsouhlasilo vyřazení majetku dle přiloženého seznamu a 

schválilo inventury.           

          pro 11, proti 0, zdržel se 0 

          

8. ZO schvaluje návrh Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Kraje Vysočina a pověřuje starostu obce jejím uzavřením.  pro 11, proti 0, zdržel se 0 

  

9. ZO neschválilo příspěvek pro Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích.    
          pro 0, proti 11, zdržel se 0       
ZO schválilo příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. pracoviště Žďár 
nad Sázavou ve výši 5000,-Kč.                         pro 11, proti 0, zdržel se 0           
ZO neschválilo příspěvek Linku důvěry STŘED.       
          pro 0, proti 11, zdržel se 0 

  

10. ZO Hamry nad Sázavou požaduje po Správě železnic vybudování chodníku/rekonstrukci podjezdu 

pod železniční tratí přes komunikaci III/01843 mezi Najdekem a Šlakhamry, při příležitosti plánované 

rekonstrukce železniční tratě v r. 2024.     pro 11, proti 0, zdržel se 0 

11. ZO neschválilo prodej pozemku p.č. 641/5 - 29 m2 k.ú. Najdek na Moravě.    
           pro 4, proti 3, zdržel se 4 
 

12. ZO schvaluje Dodatek č.1. ke stanovám dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“, které jsou 
nedílnou součástí Smlouvy o založení DSO „Mikroregion Žďársko“     
           pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 

13. ZO schvaluje záměr vytvoření projektu rekonstrukce hřiště u ZŠ, tak aby splňovalo moderní 
parametry pro tenis, školní pohybové aktivity a další volnočasové aktivity.    
           pro 11, proti 0, zdržel se 0
  

14. ZO schvaluje žádost FC Hamry nad Sázavou o posunutí doby splácení půjčky o jeden rok z důvodu 
špatné finanční situace, kterou nebylo možné předvídat. ZO pověřuje starostu uzavřením dodatku ke 
smlouvě o půjčce.        pro 11, proti 0, zdržel se 0
  

15. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021 dle přiloženého návrhu. pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 

16. ZO stanovilo termín dalšího zasedání ZO na 10.3.2022 v 19:00 v KD Hamry n.S.   
           pro 11, proti 0, zdržel se 0 
              
        

17. Diskuze 
p. Vala upozornil propadnutí vozovky u Penzionu Najdek 
p. Svoboda E. Fr. dotaz na chodník v Najdeku, dále dotaz na možnost vybavení obecních 
zaměstnanců stejným mundurem. 
Lopour Z. dotaz na vycházku společně s V. Losenicí dne 30.12. 



 

 
18. Závěr 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

      

 


