Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 27 dne 8.9.2022
Přítomno: 13 členů. Omluveni: Vlastimil Rosecký, Štefáček Miloš

Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu.
3. Určení zapisovatele.
4. Volba ověřovatelů zápisu.
5. Změna č.4. Územního plánu Hamry nad Sázavou.
6. Žádosti o prodej pozemků.
7. Oprava mostů přes železnici v Najdeku a ve Šlakhamrech.
8. Veřejnoprávní smlouva ZR – Hamry – dotační management.
9. Rozšíření stavby kanalizace – Najdek - Bělisko.
10. Oprava cesty – Najdek – směr Kopaniny p.č. 588 k.ú. Najdek na Moravě.
11. Smlouva o uzavření věcného břemene č. NM-01433008113/001-YPM
12. Pronájem KD – smlouvy – energie.
13. Stanovení termínu dalšího řádného jednání ZO.
14. Diskuse.
15. Závěr.
ZÁPIS:

1. Zahájení.
2. ZO schvaluje program zasedání doplněný o body:
11. Smlouva o uzavření věcného břemene č. NM-01433008113/001-YPM a
12. Pronájem KD – smlouvy - energie
pro 13, proti 0, zdržel se 0
3. Určen zapisovatel Stanislav Šípek.
4. Zvoleni ověřovatelé zápisu Ing. Jiří Svoboda a Ing. Lukáš Vala.

pro 12, proti 0, zdržel se 1

5. ZO
rozhoduje
podle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), o námitkách uplatněných při veřejném projednání proti návrhu změny č. 4
územního plánu Hamry nad Sázavou ve smyslu textové části odůvodnění změny č. 4 územního plánu.
bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vypořádání připomínek uplatněných při
projednání návrhu změny č. 4 Územního plánu Hamry nad Sázavou ve smyslu textové části
odůvodnění změny č. 4 územního plánu.
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. 4 Územního plánu
Hamry nad Sázavou není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace
č. 1, 2, 3, 4 a č. 5, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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 § 55 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu Změnu č. 4
územního plánu Hamry nad Sázavou.
pro 12, proti 0, zdržel se 1
6. ZO schválilo prodeje části pozemku 344/15 k.ú. Najdek na Moravě o výměře 7m2 panu Milanovi
Nechutovi za cenu 110,-Kč/m2+ poplatky spojené s prodejem a převodem pozemků.
pro 9, proti 2, zdržel se 2

7. ZO projednalo téma opravy dvou mostů přes železnici v k.ú. Najdek na Moravě v majetku obce a
rozhodlo se odložit rozhodnutí do příštího volebního období.
8. ZO schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Žďár nad Sázavou na dotační management a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
pro 13, proti 0, zdržel se 0
9. ZO schválilo rozšíření projektu na stavbu kanalizace o lokalitu „Na Bělisku“ podle přiloženého náčrtku
a pověřilo starostu získáním souhlasu SVK Žďársko s rozšířením a zapracováním rozšíření do druhé
části budování kanalizace.
pro 13, proti 0, zdržel se 0
10. ZO neschválilo žádost manželů Dočekalových o opravu příjezdové cesty k jejich nemovitosti, protože
cesta je ve stavu, kdy je možné ji bez problémů používat.
pro 13, proti 0, zdržel se 0
11. ZO schválilo návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: NM-014330081113/001-YPM s firmou
EG.D, a.s., pro stavbu „Hamry n. S.: přípojka NN, pč 626/11, Seidler“.
pro 13, proti 0, zdržel se 0
12. ZO schvaluje doplnění smluv na pronájem KD o náklady na energie. Cena za energie bude závislá na
odečtené spotřebě a aktuální ceně energií. Bude se týkat smluv uzavřených od 1.1.2023.
pro 13, proti 0, zdržel se 0
13. ZO stanovilo termín dalšího zasedání ZO na 13.10.2022 v 19:00 v KD Hamry n.S.
pro 13, proti 0, zdržel se 0

14. Diskuze
- Místostarosta Hubert Křesťan informoval o průběhu výstavby první etapy kanalizace. Dle
harmonogramu výstavby je prozatím vše v limitu. Hlavní komunikace v úseku od školy
k Landsmanovým by měla být cca do konce října zaasfaltovaná a bude uvolněna k provozu.
Současně s výstavbou kanalizace proběhne v některých úsecích rekonstrukce vodovodního řádu.
V případě dotazů ohledně harmonogramu výstavby se občané mohou obracet na obecní úřad,
starostu a místostarostu.
- P. Šenk měl dotaz na opravu sloupu veřejného osvětlení u cyklostezky pod benzínovou čerpací
stanicí. Starosta informoval, že oprava je zadaná firmě a oprava bude hrazena z pojistky škůdce.
Požadavek na opravu kolíků u stromků a mostu Březinových.

