
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 2 dne 15.12. 2022 

Přítomno: 13 členů zastupitelstva 

Omluven:  p. Lopour, p. Šípek 

 

Program: 

1.  Zahájení. 
2.  Schválení programu. 
3.  Určení zapisovatele. 
4.  Volba ověřovatelů zápisu. 
5.  Významné osobnosti obce. 
6.  Rozpočtový výhled na r. 2024 a 2025. 
7.  Rozpočet obce na r. 2023. 
8.  Schválení inventury obce a odsouhlasení vyřazení majetku. 
9.  Volba členů kontrolního výboru. 
10.  Spisový a skartační řád. 
11.  Delegování zástupce obce na Valné hromady SVK Žďársko. 
12. Žádost o příspěvek Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina;   Domov 

Pomněnka; Linka důvěry STŘED, farní sbor ČCE v Sázavě 
13.  Rekonstrukce hřiště u ZŠ. 
14.  Poplatek za ubytování. 
15.  Veřejnoprávní smlouva se ZR na přestupky. 
16.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz školy. 
17.  Rozpočtové opatření č. 12/2022. 
18.  Stanovení termínu dalšího řádného jednání ZO. 
19.  Diskuse. 
20.  Závěr. 
 

 
ZÁPIS: 

1. Zahájení. Zahájení jednání provedl starosta p. František Porubský.  
                 
       

2. ZO schvaluje program zasedání doplněný o bod 5. významné osobnosti; v bodě 12. farní sbor ČCE 
v Sázavě; Linka důvěry STŘED; bod 15. VPS ze ZR na přestupky; bod. 16 příspěvek na provoz školy
           pro 13, proti 0, zdržel se 0 
   

3. Určen zapisovatel pan Dušan Vlasák.        
                 

  
4. Jako ověřovatele zápisu byl schválen pan Vlastimil Rosecký a paní Lenka Mokrá.   

           pro 13, proti 0, zdržel se 0   
 



5. Významné osobnosti obce - ZO poděkovalo p. Josefu Součkovi za dlouholetou práci v oblasti požární 
ochrany a prevence. A panu Jiřímu Svobodovi za jeho dlouholetou činnost pro obec poděkuje 
starosta osobně.   
              

6. ZO se seznámilo s návrhem Rozpočtového výhledu pro r. 2024 a r. 2025 a tento přijalo.  
           pro 13, proti 0, zdržel se 0 
 

7. ZO schválilo rozpočet na rok 2023. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Příjmy ve výši 26 689 200,-
Kč a výdaje ve výši 38 681 100,-Kč. Saldo rozpočtu 11 991 900,-Kč bude vyrovnáno financováním ze 
třídy 8. Závazným ukazatelem plnění rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy.    
           pro 13, proti 0, zdržel se 0 
 

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

schválilo inventury.        pro 13, proti 0, zdržel se 0

           

9. ZO zvolilo za členy kontrolního výboru pana Zdenka Lopoura a paní Lenku Mokrou.  

           pro 12, proti 0, zdržel se 1

   

10. ZO schválilo spisový a skartační řád podle předloženého návrhu.  pro 13, proti 0, zdržel se 0

   

11. ZO jmenovalo jako zástupce za obec na valnou hromadu SVK Žďársko p. Františka Porubského 
           pro 13, proti 0, zdržel se 0
   

12. ZO schválilo příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. pracoviště Žďár 
nad Sázavou ve výši 10.000,-Kč.                          pro 8, proti 4, zdržel se 1 
 ZO neschválilo příspěvek pro Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích. pro 0, proti 13, zdržel se 0         
 ZO neschválilo příspěvek Linku důvěry STŘED.    pro 0, proti 13, zdržel se 0
 ZO schválilo dotaci na rekonstrukci fary v Sázavě pro farní sbor ČCE v Sázavě na rekonstrukci fary ve 
výši 40.000,-Kč.         pro 12, proti 0, zdržel se 1                     
  

13. ZO i nadále souhlasí s rekonstrukcí sportovního hřiště u ZŠ Hamry pověřuje RO přípravou - návrhy -

posouzení návrhů - projekt. Realizace projektu bude podmíněna dobrou finanční situací obce 

s ohledem na budování kanalizace a získáním dotace.      pro 13, proti 0, zdržel se 0 

14. ZO schválilo navýšení místního poplatku z pobytu z 5,-Kč/os/den na 10,-Kč/os/den od 1.4.2023 a 
pověřuje starostu přípravou vyhlášky.      pro 13, proti 0, zdržel se 0 
 

15. ZO schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy se Žďárem nad Sázavou na projednávání přestupků a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.     pro 12, proti 0, zdržel se 1 
 

16. ZO schvaluje žádost ředitele školy o navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ ve výši 140.000,-Kč. 
           pro 13, proti 0, zdržel se 0 
 

17. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022 podle přiloženého návrhu. 
pro 13, proti 0, zdržel se 0 

 



18. ZO stanovilo termín dalšího zasedání ZO na 2.3.2023 v 19:00 v KD Hamry n.S.   
           pro 13, proti 0, zdržel se 0 
              
        

19. Diskuze 
 
- Fotodokumentace průběhu oprav kanalizace, požadavek od pana Svobody 
- Místostarosta obce informoval ZO o stávajícím stavu oprav kanalizace ke konci roku 2022 
- Komunitní fotovoltalika pro obce, pan Grodl navrhl ZO možnost využití fotovoltaliky pro obec. 

Využití pro energetickou koncepci budov obce, škola, školka, tělocvična, obecní úřad.  
- Návrh na změnu organizačního systému pro zamlouvání termínů na tělocvičnu, pan Rosecký  
- Možnosti a organizace využití spolkového domu, dotaz pan Novotný 
- Pan Šenk požadoval detailnější informace ke stavu kanalizace. Proč se kopalo tak hluboko, kolik 

finančních prostředků a jak bylo proinvestováno, a jak je to s garancí celkové ceny projektu, jestli 
zde nehrozí nějaké další vícenáklady  

 
 

 
20. Závěr 
 

Ověřovatelé zápisu: 

     

 


