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Ing. LadislavHorký, p. Jaroslav Prokš, , p. Karel Celeda , p. Petr Najbrt,
M. Hanzlík, Ing. Leoš Bláha ,MUDr. Drbohlavová, MUDr.Ondrák

p. Hulka
p. Dolejší

Mudr. Ondrák, M.Hanzlík
obce ie usnášení schopné
A
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B1
Jednací rád zastupitelstva obce
B2
Rád verejného pohrebište, nájemní smlouvy, ceny
B3
Trávná cesta. žádosti o kácení stromu
B4
1. .2.9.
MAKEA CONNECTION
FESTIVALrozsah, ceny
B5
kamenné monumenty - lomy, spolupráce s kamenosocharským ucilištem
86
prOde]e po~
B7
územní plán obce - postup zpracování
B8
Azalea CZECH2007
B9
Lokalita HÁJEK210
B10
obecní úrad - stavební úpravy
B11
MASLEADER
+
C
r.l..zné
s ohledem na žádost p. Najbrta ( rozpracované práce v dome) byl odsouhlasen návrh zmeny poradu
jednotlivýchboduzastupitelstva :
83
Trávná cesta. žádosti o kácení stromu
po návšteve odborného pracovníka v oboru dendrologie ( I.Dundychová ) bylo sdeleno, že se
jedná o stramy zdravé, perspektivní. jednoznacné stanovisko: nekácet a co nejdríve prorezat.
Lfpy námestí
po krátké diskusibylodohodnutoosadit v prvníetape 2 jírovce pri soše Sv.lmmaculáty.
- ,.
SQ
Lokalita HÁJE" 2.1.;
Na základe starostou obce dríve predjednaných podmínek spolupráce se strategickým
partnerem obecní zatupitelstvo souhlasí s prijetím návrhu spolupráce Ing.MiloslavaCerného
( GRCeské prístavy a.s. Jankovcova 6 Praha 7 ) pri realizaci zámeru postupné výstavby v
lokalite.
Obecposkytne veškerédosudznámé podkladyk zámeruzástavby, vc. zajištení vlastnických
jistot k investicím na predmetných pozemcích.
Požadavkem zastupitestva je konkretní seznámení s dalším zámerem zástavby pozemku, ve
kterém bude ustanovenío respektovánístanoviseka zámeruobce a také ustanovenío financn
garance spolupráce, pred jejím finálním uzavrením.
Hlasování
pro :
Horký, Ondrák, Najbrt, Bláha, Prokš
zdrželi
Celeda, Hanzlik, Drbohlavová.
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kamenné monumenty -lomy, spolupráce s kamenosocharským ucmštem

bylypredloženyvariantyumisteniprojektu socharskéhodila ZLATÉOCI
Strelnice
Ondrák, Hanzlik, p.Drbohlavová, Bláha , Prokš
Michalickuvlom
O
Trojka
Celeda, Horký
p. Dolejši : Kdotazu na využiti prostoru lomu 3 starosta podal odpoved.
B11

MAS LEADER +

Zastupitelstvo obce rozhodlo vstoupit do o.p.s Melechov.
hlasováni
všichni pro
88

Azatea CZECH2007
28.4.2007.
zastupitelsvo obce ve veci pripravy ,a realizace malé obcanské slavnosti poveruje
hlavnim organizátorem v zastoupeni obce p. Petra Aubrechta.
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1. - 2. 9.
MAKEA CONNECTION
FESTIVALrozsah, ceny
ZO poveruje jednánim o uzavreni finálni smlouvy starostu obce, s tim, že smlouva o rozsahu
bude projednána ZOdne 10.5. Ve smlouve bude ustanoveni o uložení kauce pred zahájením
festivalu jako ochrana pred možnými škodami v obci.

B2

Rádverejného pohreb" e
K predloženému" rádu verejného pohrebište" byl vydán KRÚkraje Vysocina c.j. KUJI
16186/2007 dne 12.3.2007 souhlas.
ZOs prijetím rádu souhlasí.
Rádbude zverejnenpo dobu 15dnu na úrední desce
S úcinností od data 1.1.2008 se stanovuje výše nájemného za 10 let:
za hrobové místo 200,-Kc ( dríve 100,-) , dvojhrob 400 ( dríve 200,- ), urna 200,- ( dríve 100,- )
Hlasování
pro : všichni

810

obecni úrad stavebni úpravy
V 1.NPcp. 49 jsou v soucasné dobe zahájeny práce na úprave vnitrních prostoru za úcelem
premisteni nájemních prostor f. EMCO(v soucasné dobe ve 2.NP). Duvodemje snaha vyjit
dosavadnimu nájemnci vstric rozširenim prostor nájmu, které jsou již nedostatecné.
Po dokonce!Jj.úprav bude uzavrena nová nájemni smlouva.
Konecná cástka za úpravu prostoru provádeného nákladem nájemce bude sdelena do 21.4.2007
Novévyužití prostor se predpokládá od 1.6.2007

87

územni plán obce postup zpracováni
Se zmenou stavebniho zákona bude nutné provést zmeny ve smluvním ujednáni se
zpracovatelem ÚPobce. ZO požaduje vypracování variantniho návrhu pred vypracovnáním
finálního cistopisu.
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Ruzné
DPS
ZO vzalo na vedomí žádosti p.Milana Jiráska ( 46 ) a MiloslavaBradíka ( 62) o prijetí do DPS
Lipnice nad Sázavou.

letní kulturn1 akce 200"
Na základe predložené nabídky na spoluporádání akce ve spolupráci TJ SOKOL byla ZO obce
odsouhlasena poslední kulturní akce v letní sezone:
8.-9-6.
ROCKNÁREZ2007
( poradatel P. Domša, Moldavská 9 Brno)
dríve odsouhlasené :
REJ NOCI SVATOJÁNSKÉ
22. - 23. 6.
pátecní program probehne na hrade a sobotní v amflteátru vc. Sokolovny.
ROCKOVÁ LlPNICE
14.7.
21.7.
HAŠKOVA LlPNICE ,
KVílENí
25.8.
MAKE A CONNECTION FESTIVAL
1. - 2. 9.
(námestí, hrad, open air, amfrteátr- divadelní projekty 2.9. do 13 hod)
Nadace rozvoje obc. splecnosti (www.nros.cz)
C2.

C3

Návrh p. Hanzlika na zarazeni do bodu programu jednáni ZO .. základni škola ..
zástavba v chatové lokalite.

C4

mistostarosta navrhuje posunuti oplocenek na príjezdové komunikaci k chatové lokalite tak
aby bylo možno zde otácet a vyhýbat se os.automobily.
Úpravu dojedná se správcem lesniho pozemku starosta obce.
USNESENí
Body jednání obecního zastupítelstva
lol<alita HAJEK 2 Ifl

B9

B.

....
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C2.

I
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Rád 'erejného

ponre.;

:::

letní kulturní akce :0(..
HLASOVÁNt:

pro

ZAPSALI
OVERILI

p. Horký,
p.Ondrák,p. Hanzllk

všichni

Za vecnou správnost zverejneného zápisu zodpovidá Ing. LadislavHorký
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