
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 25 dne 9.6.2022       
Přítomno: 10 - 11 členů. Omluveni: František Eli Svoboda, Ing. Karel Dítě, Aleš Poul, Vladislav Pátek, Miloš 
Štefáček – přítomen od projednávání bodu 15 

Program: 
1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Určení zapisovatele. 
4. Volba ověřovatelů zápisu. 
5. Schválení návrhu závěrečného účtu obce za rok 2021. 
6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2021. 
7. Schválení Zprávy o hospodaření školy za rok 2021. 
8. Výběrové řízení - 25 ks domovních čerpacích stanic. 
9. Výběrové řízení – financování stavby kanalizace. 
10. Stanovení počtu volených členů zastupitelstva. 
11. Žádosti o odkup pozemků. 
12. Výběrové řízení – pořízení DA pro JSDH Najdek. 
13. Příspěvek na stavbu přípojek ke kanalizaci. 
14. Žádost o finanční dar – Domácí hospic Vysočina, Linka Bezpečí. 
15. Smlouva o smlouvě budoucí s EG.D,a.s. č.: NM-001030069969/003-ELPR a     

NM-001030071961/001-ZAME 
16. Opakovatelně využitelné kelímky. 
17. Pozemek 35/4 k.ú. Najdek na Moravě. 
18. RO č. /2022 
19. Stanovení termínu dalšího řádného jednání ZO. 
20. Diskuse. 
21. Závěr. 
 

ZÁPIS: 

1. Zahájení.                
2. ZO schvaluje program zasedání doplněný o body:  
 15. Smlouva o smlouvě budoucí s EG.D,a.s. č.: NM-001030069969/003-ELPR a     
 NM-001030071961/001-ZAME 

17. Pozemek 35/4 k.ú. Najdek na Moravě              
18. RO č. /2022           
         pro 10, proti 0, zdržel se 0     

3. Určen zapisovatel Stanislav Šípek                        
  

4. Zvoleni ověřovatelé zápisu p. Vlastimil Rosecký a paní Radka Remarová.    
          pro 10, proti 0, zdržel se 0   
              

5. Závěrečný účet za rok 2021 včetně zprávy auditora byl projednán a schválen ZO bez výhrad. 
          pro 10, proti 0, zdržel se 0   

6. ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2021.       
          pro 10, proti 0, zdržel se 0 
  

7. ZO schválilo zprávu o hospodaření školy za rok 2021.  pro 10, proti 0, zdržel se 0 
          



8. ZO se seznámilo s výsledky výběrového řízení na pořízení domácích čerpacích stanic a pověřuje 

starostu obce k uzavření smluvního vztahu se společností, která podala nejvýhodnější nabídku. 

          pro 10, proti 0, zdržel se 1 

  

9. ZO pověřuje starostu obce zajištěním nabídek na pořízení úvěru s těmito parametry: 
- výše úvěru -  25 mil. 
- doba čerpání – 11/2022 – 01/2024 
- doba splácení - 120 měsíců 
- ručení – rozpočtem obce 
- bez poplatku za projednání žádosti, posouzení, vyhodnocení a uzavření úvěrové smlouvy; za 

rezervaci prostředků; souvisejících s úvěrovou smlouvou; za mimořádné splátky ode dne 
uzavření smlouvy o úvěru a možnost předčasného splacení. 

          pro 10, proti 0, zdržel se 0 
  

10. ZO určilo počet členů zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026 na 15 členů.  

          pro 10, proti 0, zdržel se 0 

11. ZO neschválilo prodej části pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Hamry n. S o výměře 65m2 manželům 
Matouškovým        pro 4, proti 0, zdržel se 6 
ZO neschválilo prodej části pozemku p.č. 151/1 v k.ú. Najdek na Moravě o výměře 22m2   
MDDr. Zuzaně Stárkové       pro 0, proti 9, zdržel se 1 
  

12. Probíhá výběrové řízení. Bod odložen 
 

13. ZO se usneslo, že majitelům nemovitostí, kteří se nepřipojují na nově budovanou kanalizaci, obec 
nebude přispívat na připojení ke kanalizaci.    pro 10, proti 0, zdržel se 0 
  

14. ZO schvaluje finanční dar organizaci Domácí hospic Vysočina, o.p.s. ve výši 10.000,-Kč. ZO 
neschvaluje poskytnutí finančního daru organizaci Linka bezpečí, z.s.    
          pro 9, proti 0, zdržel se 1 

   
15. ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s. č.: NM-

001030069969/003-ELPR      pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s. č.: NM-
001030071961/001-ZAME      pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 

16. ZO se usneslo, že do podmínek pro pronájem KD, areálu Na Stráni a jiných nemovitostí v majetku 
obce bude doplněna podmínka zákazu používání jednorázových obalů na nápoje o objemu 0,2 až 0,5 
litru včetně. Nájemce bude povinen používat buď vlastní opakovatelně použitelné obaly, nebo má 
možnost zapůjčení opakovatelně použitelných kelímků (0,5 l a 0,3 l) od obce. Podmínka bude platná 
pro pronájmy od 1.10. 2022.      pro 11, proti 0, zdržel se 0 

   
17. ZO se usneslo, že má zájem získat od Správy železnic pozemek p.č. 35/4 v k.ú. Najdek na Moravě 

(1044 m2). Bude záležet na výši nabídky.    pro 11, proti 0, zdržel se 0 
  

18. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 dle přiloženého návrhu. pro 11, proti 0, zdržel se 0
  

19. ZO stanovilo termín dalšího zasedání ZO na 8.9.2022 v 19:00 v KD Hamry n.S.   
          pro 11, proti 0, zdržel se 0 



              
        

20. Diskuze: Starosta obce informoval o začátku stavby první etapy kanalizace.  
21. Závěr 

 

 

 

 


