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Usnesení 
 

z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry 

 které se konalo dne 1.8. 2012 od 17.00 hod v zasedací místnosti 

 Obecního úřadu v Kryštofových Hamrech 

 

 

 

Usnesení č. 126/2012 

Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje program 17. řádného zasedání 

Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry. 

 
Usnesení č. 127/2012 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení z 16. řádného 

Zasedání zastupitelstva obce. 

 
Usnesení č. 128/2012 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí doplatek 44 002 Kč za směnu pozemku mezi LČR s.p. 

(pozemky v k.ú. Přísečnice) a mezi obcí Kryštofovy Hamry (pozemky v k.ú. Rusová 

a Dolina). Dle smlouvy S1397/10. 

 
Usnesení č. 129/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemkové parcely č. 286/11 o výměře 64 m
2
 a 11/6  

o výměře 64 m
2
 v k.ú. Kryštofovy Hamry, mezi obcí Kryštofovy Hamry a vlastníky 

pozemkové parcely č. 11/6. 

 
Usnesení č. 130/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemkové parcely obce Kryštofovy Hamry č. 291/2 

o výměře 172 m
2
 za pozemkové parcely č. 35/3 o výměře 81 m

2
 a 35/4 o výměře 118 m

2
, 

které jsou ve vlastnictví Ing. P. S.. Veškeré parcely se nacházejí v k.ú. Kryštofovy Hamry. 

 
Usnesení č. 131/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru na předfinancování 

dotace z Programu rozvoje venkova na rekonstrukci účelové komunikace Kryštofovy Hamry 

ve výši 3 200 000 Kč. 

 
Usnesení č. 132/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru na rekonstrukci 

účelové komunikace Kryštofovy Hamry ve výši 1 100 000 Kč. 

 
Usnesení č. 133/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání Odbornému lesnímu hospodáři provedení místní 

úmyslné těžby na lesním majetku obce v objemu 1000 m
3
 dřevní hmoty. 
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Usnesení č. 134/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu ocelové nezateplené haly pro uskladnění stroje údržby 

a příslušenství. Jedná se o halu o rozměrech 20 x 10 x 5 metrů, dle nabídky společnosti 

Atlant s. r.o. . 

 

Usnesení č. 135/2012 

Zastupitelstvo obce pověřuje Kontrolní výbor k provedení kontroly knihy jízd všech vozidel 

za rok 2012 a včasného zveřejňování informací na úřední desce a Finanční výbor ke kontrole 

účetnictví a pokladní hotovosti a to v termínu do 31.8.2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

              starosta obce místostarosta obce 

       Bc. František Henzl                                                        Štěpán Janák 


