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Usnesení 
 

z 11. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, 

 které se konalo dne 01.12.2016 od 17.00 hod v zasedací místnosti 

 Obecního úřadu v Kryštofových Hamrech 

 

 

 

 

Usnesení č. 95/2016 

Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje program 11. řádného zasedání 

Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry. 

 

Usnesení č. 96/2016 

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

zasedání Zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 97/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2016. 

Příjmy ve výši 240 000 Kč a výdaje ve výši 828 710 Kč. 

 

Usnesení č. 98/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2017 jako vyrovnaný, 

příjmy ve výši 7 062 000 Kč a výdaje ve výši 7 062 000 Kč. 

 

Usnesení č. 99/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 15/1 v k.ú. 

Kryštofovy Hamry. 

 

Usnesení č. 100/2016  

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 128/1 v k.ú. Kryštofovy 

Hamry o výměře 49 m2. 

 

Usnesení č.101/2016  

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 66 v k.ú. Kryštofovy 

Hamry s tím, že část komunikace zůstane obci a za podmínky, že bude provedena směna části 

pozemkové parcely č. 141/3 za část pozemkové parcely č. 296/1.  

 

Usnesení č. 102/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení členství v Hospodářské a Sociální radě Chomutovska 

s platností od 1.1.2017. 

   

Usnesení č. 103/2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení M. M. o rezignaci na funkci předsedy 

Kontrolního výboru a člena zastupitelstva obce z osobních důvodů. 

 

Usnesení č. 104/2016 

Zastupitelstvo obce volí nového předsedu Kontrolního výboru pana P. K.. 
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Usnesení č. 105/2016 

Zastupitelstvo obce volí nového člena Kontrolního výboru paní B. H.. 

 

Usnesení č. 106/2016 

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

obce k 31.12.2016. Inventarizační komise bude pracovat ve složení: 

předseda inventarizační komise: P.K., členové: T. N., M. L.. 

 

Usnesení č. 107/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodávku 3 prm palivového dřeva pro každý objekt v obci 

v roce 2017, kde je přihlášen k trvalému pobytu minimálně jeden občan s tím, že na objekt, 

pro který je dodávka palivového určena, nesmí být evidována žádná pohledávka vůči obci 

a to k 31.12. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                          

              starosta obce místostarosta obce 

        Bc. František Henzl                                                                         Štěpán Janák 

 


