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Usnesení 
 

z 11. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry 

 které se konalo dne 10.11.2011 od 18.00 hod v zasedací místnosti 

 Obecního úřadu v Kryštofových Hamrech 

 

 

Usnesení č. 84/2011 

Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje program 11. řádného zasedání 

Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry. 

 

 

Usnesení č. 85/2011 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení z 10. řádného 

Zasedání zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 86/2011 

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 28/2 v k.ú. Kryštofovy 

Hamry. 

 

Usnesení č. 87/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkové parcely č. 62/2 v k.ú. Černý Potok 

 o výměře 72 m
2
 panu P. Z.. 

 

Usnesení č. 88/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 188/6 v k.ú. Černý Potok  

o výměře cca 80 m
2
 panu V. J.. 

 

Usnesení č. 89/2011 

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

obce k datu 31.12.2011. Složení inventarizační komise: L. M., M. M. a R. T.. 

 

Usnesení č. 90/2011 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby v součinnosti s Advokátní kanceláří 

Kindl & Partneři, zaslal na KÚÚK návrh nájemní smlouvy na pozemek, parcela 

č. 378 v k.ú. Černý Potok o výměře 10 206 m2, na kterém je umístěna silnice č. III/22435 

ve vlastnictví Ústeckého kraje. 

 

Usnesení č. 91/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové dokumentace na vodovod pro budovu 

Obecního úřadu, ostatních připojených a okolních nemovitostí. 

 

Usnesení č. 92/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Úředních dnů a to na úterý a čtvrtek s platností 

od 1.1.2012. 
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Usnesení č. 93/2011 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vyvolat jednání s firmou LESS & Forest s.r.o. 

o uzavření nájemní smlouvy za dočasný zábor pozemků při skladování dřevní hmoty  

na pozemcích obce. 

 

Usnesení č. 94/2011 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby v součinnosti s Advokátní kanceláří  

Kindl & Partneři vypracoval návrh Smlouvy na rizikové kácení vzrostlých stromů, podél 

komunikace v Kryštofových Hamrech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              starosta obce místostarosta obce 

         František Henzl                                                 Štěpán Janák 


