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Usnesení 
 

z 25. řádného zasedání zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, které se konalo  

dne 5.10.2009 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu  

v Kryštofových Hamrech 

 

 

 

Usnesení č. 273/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 25. řádného zasedání zastupitelstva obce Kryštofovy 

Hamry. 

 

Usnesení č. 274/2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení z 24. řádného 

zasedání zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 275/2009 

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 148/2 v k.ú. Kryštofovy 

Hamry o rozloze 499 m
2
. 

 

Usnesení č. 276/2009 

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 155/2 v k.ú. Kryštofovy 

Hamry o rozloze 747 m
2
. 

 

Usnesení č. 277/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 148/12 v k.ú. Kryštofovy 

Hamry o rozloze 342 m
2
. 

 

Usnesení č. 278/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 59/2 v k.ú. Kryštofovy 

Hamry o rozloze 860 m
2
. 

 

Usnesení č. 279/2009 
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 60 v k.ú. Kryštofovy 

Hamry o rozloze 1151 m
2
.  

 

Usnesení č. 280/2009 

Zastupitelstvo obce odkládá žádost pana D. do doby vyřešení vlastnictví ke komunikaci, 

parcela č 371/1.  

 

Usnesení č. 281/2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o rozhodnutí Ministerstva Financí 

o prominutí odvodu a penále v celkové výši 400 000 Kč vyměřené Finančním úřadem 

v Chomutově. 

 

Usnesení č. 282/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje opravu žlabů, svodů a klempířských prvků na budově Obecního 

úřadu firmou Klempířství Kroupa Pavel za cenu 98 230 Kč s DPH. 
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Usnesení č. 283/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje grafický návrh uvítacích cedulí a smaltovaných oválů na 

budovu Obecního úřadu. Umístění uvítacích cedulí na silnicích II.třídy v Černém Potoce bude 

ošetřeno smluvně, tak aby toto grafické provedení mohlo být realizováno. 

 

 

 

Usnesení č. 284/2009 

Zastupitelstvo obce souhlasí na základě žádosti ze dne 30.9.2009 podané firmou Ecoenerg 

Windkraft GmbH and Company.KG, podnikající V ČR prostřednictvím organizační složky se 

sídlem Václavské náměstí 40, 110 00 Praha 1, IČ: 27634531 s rozšířením stávající stavby 

„Farma větrných elektráren Kryštofovy Hamry “ o další 3 VTE, které mohou být v dotčených 

lokalitách Dolina, Podmileská výšina a Rusová na základě výsledku z provedené hlukové 

studie. Území, které je uvažováno pro rozšíření stavby s označením „Farma větrných 

elektráren Kryštofovy Hamry II“ je v souladu se stávajícím platným územním plánem obce 

Kryštofovy Hamry. 

 

Usnesení č. 283/2009 

Zastupitelstvo obce pověřuje Kontrolní a Finanční výbor k provedení finanční kontroly na 

základě předložených podkladů a faktur za období 2008 a 2009. Bude vypracována zpráva  

o kontrole. Termín do 28.10. 2009. 

 

 

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

              starosta obce místostarosta obce 

František Henzl                                                                       mgr. Václav Vacek 


