
Výpis usnesení ze zápisu  č. 3/2016  ze zasedání Zastupitelstva obce 

Jámy, které se konalo dne  13.04. 2016 

 
Schvaluje:  

- komisi pro přípravu zápisu a usnesení ve složení: Pavel Mužátko, Jana Mazánková 

- ověřovatele zápisu Pavel Novotný, Petr Starý 

- zápis z minulého zasedání 

- doplněný program jednání 

 

č.1/2016:  Zastupitelstvo obce Jámy schvaluje závěrečný účet Obce Jámy  za rok 2015  

                  včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015“ a    

                  zprávu o výsledku hospodaření  Mateřské školy Jámy – příspěvkové  organizace   

                  s výrokem:  „ bez výhrad“. 

                  Zastupitelstvo obce Jámy schvaluje účetní závěrku Obce Jámy k  31. 12. 2015  a   

                  účetní závěrku Mateřské školy Jámy  - příspěvkové organizace za rok 2015. 

 

č.2/2016:  Zastupitelstvo obce Jámy schvaluje  smlouvu mezi obcí Jámy a investorem stavby  

               „Jámy-ČOV a kanalizace“ -  Svaz vodovodů a  kanalizací Žďársko, Vodárenská 2,  

                 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ43383513  na   převod částky 2.587.574,16 Kč . 

 

                  Zastupitelstvo obce Jámy schvaluje  smlouvu mezi obcí Jámy a investorem stavby  

                „Jámy- akumulační nádrž na odtoku z úpravny vody“ -  Svaz vodovodů a      

                  kanalizací  Žďársko, Vodárenská 2,  591 01 Žďár nad Sázavou, IČ43383513  na    

                  převod částky  303 495,00 Kč . 

 

č.3/2016:  Zastupitelstvo  obce Jámy  schvaluje  rozpočtové opatření 2/2016 

 

č.4/2016:  Zastupitelstvo obce Jámy schvaluje prodej vyřazených knih z obecní knihovny za  

                 cenu 5,00 Kč. Knihy o které nebude zájem budou odvezeny do sběru. 

                   

č.5/2016:  Zastupitelstvo obce Jámy  schvaluje  opravu části obrubníků podél krajské  

                 komunikace. 

 

č.6/2016: Zastupitelstvo obce Jámy  schvaluje   příspěvek 3 000 ,- Kč Mysliveckému spolku  

                Jámy na léčiva pro zvěř. 

 

č.7/2016:  Zastupitelstvo obce Jámy, na základě vyhlášeného záměru,  schvaluje prodej  

                 stavebního pozemku p. č. 3029/14 o rozloze 1000 m
2
  slečně Lucii Urbánkové,   

                 bytem  Žďár nad Sázavou, Nádražní 35/8 a Lubošovi Kosteleckému, bytem  

                 Bobrová  č.p.54  za cenu 360,- Kč  bez  DPH/1m
2
 +   21% DPH. 

 

č.8/2016: Zastupitelstvo obce Jámy  schvaluje    nákup pozemků o celkové výměře  

                23 606 m
2
 za celkovou cenu 259 666,-  Kč od Renáty Machové. 

 

č.9/2016:  Zastupitelstvo obce Jámy  schvaluje  opravu místních komunikací od krajské  

                  komunikace směrem do dolního konce recyklací za studena a ve vybraných místech  

                  ohrožujících záplavou se zachováním stávající nivelity. Dále trvá úkol možnosti      

                  provést  tuto opravu přes investora stavby pokud to neohrozí dotaci 

 

 

    Alena Švomová                                                                                    Jiří  Šikl 

     místostarostka                                                                                      starosta 


