
Usnesení 
 

 z 5.řádného  zasedání zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, které se konalo dne 

3.5.2007 od 17. 00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kryštofových Hamrech  

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Usnesení č.63/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 5.řádného zasedání obce. 

 

Usnesení č.64/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č.15/1 panu ing.J P. 

 

Usnesení č.65/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č.31/1 manželům U. 

 

Usnesení č.66/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č.1 o výměře 259 m2 

paní E. K. 

 

Usnesení č.67/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o bezúplatném převodu 2 kusů Škoda Felicia od 

Ministerstva vnitra ČR. 

 

Usnesení č.68/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení CCS karet  pro vozidla PO a služebního vozidla. 

 

Usnesení č.69/2007 

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.39/2002 a navrhuje usnesení změnit na částku 1000 

Kč od roku 2002. 

 

Usnesení č.70/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 1000 Kč na mobilní telefon ke služebním účelům. 

 

Usnesení č.71/2007 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, panu Janákovi, Uhlíkovi a Lulkovi sestavit 

rozpočet na výměnu světelných bodů v obci Kryštofovy Hamry. 

Zodpovědná osoba: Henzl, Janák, Uhlík, Lulek   Způsob:písemně                       

Termín:18.5.2007 

 

Usnesení č.72/2007 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zrušení plné moci v zastupování obce v soudním sporu se 

společností ABA-Anlage, s.r.o. panu JUDr.B. 

 

Usnesení č.73/2007 

Zastupitelstvo obce zplnomocňuje v zastupování obce v soudním sporu se společností ABA-

Anlage, s.r.o. paní Mgr.B.Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby zastupitelstvo obce 

o soudním sporu informoval. 

 

 



Usnesení č.74/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu na rok 2007 ve složce dotace na výkon 

státní správy. 

 

 

 

Usnesení č.75/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vybudování dřevěného přístřešku na hamerské 

křižovatce.Starosta obce bude informovat zastupitelstvo o cenových nabídkách. 

Zodpovědná osoba:Henzl                 Způsob:telefonicky                Termín:zastupitelstvo 

 

 

Usnesení č.76/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje, že v usnesení bude uveden termín plnění, způsob plnění a 

odpovědná osoba, která za plnění usnesení zodpovídá. 

 

Usnesení č.77/2007 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce , aby vyvolal jednání s Krajským úřadem Ústí nad 

Labem ohledně přechodu v Černém Potoce. 

Zodpovědná osoba:Henzl                 Způsob:telefonicky                           Termín:11.5.2007 

 

 

 

 

Starosta obce: František Henzl                                             Místostarosta obce:Václav Vacek                                                

 

 

 

 

  

 


