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Usnesení 
 

z 30. řádného zasedání zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, které se konalo  

dne 28.6.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu  

v Kryštofových Hamrech 

 

 

 

Usnesení č. 321/2010 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 30. řádného zasedání zastupitelstva obce Kryštofovy 

Hamry. 

 

Usnesení č. 322/2010 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení z 29. řádného 

zasedání zastupitelstva obce.  

 

Usnesení č. 323/2010 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Kryštofovy Hamry za rok 2009, 

s výhradami: 

 při Kontrole hospodaření za rok 2009 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, ke 

kterým budou schválena nápravná opatření 

- pro rok 2010 bude splněna povinnost  dle zákona č. 250/200 Sb. § 16 odst. 4 o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů 

- při poskytování mimořádných odměn členům zastupitelstva již nebude porušován právní 

předpis  zákona č. 128/200c Sb. o obcích 

 

Usnesení č. 324/2010 

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Vejprty a obcí Kryštofovy 

Hamry pro výkon přenesené působnosti na úseku zajišťování úkolů stanovených zákonem  

o obecní policii. 

  

Usnesení č. 325/2010 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkové parcely č. 185/1 v k.ú. Kryštofovy Hamry  

o výměře 360 m
2
 manželům Z.. 

 

Usnesení č. 326/2010 

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemkových parcel č. 120/1, 120/2 a 121 

v k.ú. Kryštofovy Hamry. 

 

Usnesení č. 327/2010 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemkové parcely č.1113/3 v k.ú. Dolina  

o výměře 1100 m
2
 za pozemkovou parcelu č. 1699/2 u výměře 1175 m

2
 v k.ú. Přísečnice 

mezi obcí Kryštofovy Hamry a LČR s.p.. 
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Usnesení č. 328/2010 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu při zapůjčení Vari systému i s obsluhou 

 a to 300 Kč/ 1 hodina. 

 

Usnesení č. 329/2010 

Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění kominických služeb pro občany obce Kryštofovy 

Hamry a Černý Potok. 

 

Usnesení č. 330/2010 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajištění záručních oprav dle smlouvy o dílo a to 

dle přiložené tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Usnesení č. 331/2010 

Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení školení řidičů JSDH Kryštofovy Hamry. 

 

Usnesení č. 332/2010 

Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů budoucího zastupitelstva (§ 67 zákona č. 128/2000 

Sb.) a to 9 členů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

              starosta obce místostarosta obce 

František Henzl                                                                       mgr. Václav Vacek 


