
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) Hamry nad Sázavou č. 1 ze dne 
13.10.2022     
Přítomno: 15 členů. Omluveni: nikdo 

1. Zahájení. 
2. Slib zastupitelů. 
3. Určení zapisovatele. 
4. Volba ověřovatelů zápisu. 
5. Schválení programu. 
6. Určení způsobu volby. 
7. Volba starosty obce.  
8. Volba místostarosty obce. 
9. Volba členů rady obce. 
10. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. 
11. Volba předsedy finančního výboru. 
12. Volba předsedy kontrolního výboru. 
13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. 
14. Určení zastupitelů na podpisový vzor. 
15. Financování stavby kanalizace a rekonstrukcí vodovodů. 
16. Rozpočtové opatření – kanalizace a vodovody. 
17. Oprava/rekonstrukce mostů přes železnici. 
18. Diskuse. 
19. Závěr. 

ZÁPIS: 
1. Zahájení.                
2. Nově zvolení zastupitelé složili slib. 
3. Určen zapisovatel Stanislav Šípek.       
4. Zvoleni ověřovatelé zápisu Bc. Grodl Roman a František Eli Svoboda. pro 14, proti 0, zdržel se 1 
5. ZO schválilo program zasedání podle pozvánky s doplněnými body č. 18. a 19.   

           pro 15, proti 0, zdržel se 0 
6. ZO odsouhlasilo veřejný způsob volby     pro 15, proti 0, zdržel se 0 
7. ZO zvolilo do funkce starosty obce Ing. Františka Porubského  pro 14, proti 0, zdržel se 1 
8. ZO zvolilo do funkce místostarosty obce pana Huberta Křesťana  pro 10, proti 0, zdržel se 5 
9. ZO zvolilo do funkce radního: 

- Bc. Romana Grodla       pro 14, proti 0, zdržel se 1 

- Stanislava Šípka        pro 15, proti 0, zdržel se 0 

- Dušana Vlasáka, MBA       pro 14, proti 0, zdržel se 1
   

10. ZO schválilo, že finanční i kontrolní výbor budou pracovat v počtu třech členů.     

           pro 15, proti 0, zdržel se 0 

11. ZO schválilo do funkce předsedy finančního výboru Ing. Lukáše Valu pro 14, proti 0, zdržel se 1

  

12. ZO schválilo do funkce předsedy kontrolního výboru Miroslava Novotného   

           pro 13, proti 0, zdržel se 2

              

              

               

13. ZO schválilo výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva. Ve výši:  



členům zastupitelstva 1000,-Kč/měsíčně     pro 15, proti 0, zdržel se 0 

členům rady 3000,-/Kč/měsíčně      pro 10, proti 3, zdržel se 2 

předsedům výborů 1500,-Kč/měsíčně     pro 15, proti 0, zdržel se 0 

členům výborů 1200,-Kč/měsíčně      pro 15, proti 0, zdržel se 0 

místostarostovi obce 12000,-Kč/měsíčně                     pro 7, proti 7, zdržel se 1 

místostarostovi obce 19000,- Kč/měsíčně     pro 8, proti 5, zdržel se 2 

 

s platností od 14.10.2022. V případě souběhu více funkcí se jednotlivé odměny nesčítají, ale pro 

výpočet odměny se užije nejvyšší výše odměny náležící zastupiteli za vykonávanou funkci. 

           pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

14. Určeni zastupitelé na podpisový vzor Stanislav Šípek, Hubert Křesťan a Ing. František Porubský  

           pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 

15. ZO souhlasí s návrhem smluv na financování stavby kanalizace a souvisejících rekonstrukcí vodovodů 

podle stanov SVK Žďársko a pověřuje starostu podpisem těchto smluv. Spoluúčast obce pro rok 2022 

na těchto akcích je ve výši 26 616 549,- Kč      pro 15, proti 0, zdržel se 0

  

16. ZO přijímá rozpočtové opatření č. 09/2022 podle návrhu    pro 15, proti 0, zdržel se 0
   

17. ZO pověřilo starostu k zajištění původní technické dokumentace dvou mostů přes železnici 
v majetku obce a zjištění podmínek dotace ze SFDI.         

  
18. ZO stanovilo termín dalšího zasedání ZO na čtvrtek 15.12.2022 v 19:00 v KD hlavním bodem 

programu bude rozpočet obce pro rok 2023.    pro 15, proti 0, zdržel se 0 
              

19. Volba členů finančního výboru  
Členy finančního výboru byli zvoleni Mgr. Jana Mokrá, a Ing. Josef Šenk 

pro 15, proti 0, zdržel se 0 
20. Diskuse 

- Místostarosta informoval o průběhu výstavby kanalizace. Výstavba probíhá dle plánu a 
stanovených termínů. Současně v některých částech probíhá rekonstrukce vedení pitné vody.  

- Předpokládá se, že do 15.11.2022 by měla být komunikace III. třídy od školy ke křižovatce u 
Landsmannových kompletně opravená včetně finální vrstvy. 

- Starosta dohodne celoplošnou deratizaci obce.  
- Starosta zajistí nabídku na výrobu nového zábradlí přes mosty na cyklostezkách 

 
21. Závěr 

 


