
Usnesení 
 

usnesení z 10. řádného zasedání zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, které se konalo 

dne 5.11.2007 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kryštofových 

Hamrech. 

 

 

 

Usnesení č.117/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 10. řádného zasedání zastupitelstva obce. 

 

 

 

Usnesení č.118/2007 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č.3/07.  

 

 

 

Usnesení č.119/2007 

Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemkové parcely č.1112/32 o výměře 364 m2  a 

pozemkové parcely č.1113/4 o výměře 276 m2 v katastr.území Dolina firmě E s.r.o. 

 

 

Usnesení č.120/2007 

Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemkové parcely č.149/2 o výměře 926 m2 

v katastr.území Kryštofovy Hamry panu Š.J. 

 

 

 

Usnesení č.121/2007 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemkové parcely 69/6  o výměře 63 m2 

v katastr.území Černý Potok paní S. 

 

 

Usnesení č.122/2007 

Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje pozemkové parcely č.47/2  v k.ú. Kryštofovy 

Hamry manţelům Ţ. 

 

 

 

Usnesení č.123/2007 

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje zemkové parcely č.47/2  v k.ú. Kryštofovy 

Hamry  paní K.  

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č.124/2007 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemkové parcely č.50  o výměře 180 m2 

v katastr.území Kryštofovy Hamry manţelům Ţ. 

 

 

Usnesení č.125/2007 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje stavební  parcely č.113 o výměře 381 m2 , a 

pozemkové parcely č.223/7 o výměře 576 m2 v katastr.území Kryštofovy Hamry  panu V. C. 

 

 

Usnesení č.126/2007 

Zastupitelstvo obce odloţilo záměr prodeje pozemkové parcely č.179/6  o výměře 221m2 a 

pozemkové parcely 179/3 o výměře 933 m2 v katastr.území Kryštofovy Hamry  manţelům P. 

 

 

Usnesení č.127/2007 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemkové parcely č.24/2 zbořeniště 

v katastr.území Černý Potok manţelům N. 

 

 

 

Usnesení č.128/2007 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemkové parcely č.16/2 o výměře 61m2 

v katastr.území Kryštofovy Hamry  ing.P. 

 

 

 

Usnesení č.129/2007 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely  č.51/1 v katastr.území 

Kryštofovy Hamry o výměře cca 1200 m2 paní K. 

 

 

 

Usnesení č.130/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh  znaku č.2, který je přílohou tohoto usnesení a  návrh 

vlajky č.2/2, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

 

Usnesení č.131/2007 

Zastupitelstvo obce schválilo sponzorský dar pro Základní školu a Praktickou školu ve 

Vejprtech v hodnotě 5000 Kč. 

 

 

 

Usnesení č.132/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu. 

 

 

Usnesení č.133/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.2 Veřejnoprávní smlouvy č.2/VS/04 



 

 

 

Usnesení č.134/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje realizace akcí: oprava místních komunikací, rekonstrukce 

veřejného osvětlení v obci Kryštofovy Hamry, stavba veřejného osvětlení v obci Černý Potok, 

realizace čističek, výstavba poţární zbrojnice. 

 

 

Usnesení č.135/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 3 boxů za cenu 4950 Kč / 1 kus bez DPH na posypový 

materiál. 

 

 

Usnesení č.136/2007 

Zastupitelstvo obce schválilo částku 10. 000 Kč na dokončení rekonstrukce hasičského 

automobilu. 

 

 

Usnesení č.137/2007  

Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh umístění parkovacího sklopného sloupku na hranicích 

v obci Černý Potok a Kryštofovy Hamry. 

 

 

Usnesení č.138/2007  

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr provést úmyslnou mýtní těţbu pro rok 2008. 

 

 

 

Usnesení č.139/2007 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nařízení starosty obce k provedení inventarizace majetku 

obce Kryštofovy Hamry k 31. 12. 2007 se sloţením inventarizační komise : Štěpán Janák, 

Miroslav Lulek, David Beneš a Jana Kostelníková. 

 

 

Usnesení č.140/2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení pokladního limitu. 

 

 

Starosta obce:                                                                                      Místostarosta obce: 

František Henzl                                                                                      Václav Vacek 

 

 

 


