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Usnesení 
 

 

z 16. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, 

 které se konalo dne 30.11.2017 od 16.00 hod v zasedací místnosti 

 Obecního úřadu v Kryštofových Hamrech 

 

 

 

 

Usnesení č. 135/2017 

Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje program 16. řádného zasedání 

Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry. 

 

 

Usnesení č. 136/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení z 15. řádného 

zasedání Zastupitelstva obce. 

 

 

Usnesení č. 137/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje 3. Rozpočtové opatření roku 2017. Příjmy ve výši 522 730 Kč, 

výdaje ve výši 392 525 Kč. 

 

 

Usnesení č. 138/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2018 jako vyrovnaný, 

příjmy ve výši 7 790 000 Kč a výdaje ve výši 7 790 000 Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu 

dle rozpočtové skladby budou při příjmech položky a při výdajích paragrafy. 

 

 

Usnesení č.139/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkové parcely č.47/3 a 154/2 a části pozemkové 

parcely 51/1 v k.ú. Kryštofovy Hamry o výměře cca 700 m
2
 paní E. K.. 

 

 

Usnesení č. 140/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkové parcely č. 86/2, 89/2 a 90/2 v k.ú. 

Kryštofovy Hamry manželům H., s tím, že bude oddělena komunikace, která prochází 

parcelami 89/2 a 90/2, zůstane ve vlastnictví obce Kryštofovy Hamry. 

 

 

Usnesení č. 141/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 51/1 o výměře 1187 m
2
 

panu M. J.. 

 

 

Usnesení č. 142/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru 11 ks vánočních stromků pro ZŠ a MŠ Vejprty. 
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Usnesení č. 143/2017 

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

obce za rok 2017 k 31.12.2017.  Inventarizační komise ve složení: P. K., T. N. a M. L.. 

 

 

Usnesení č. 144/2017 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na otop: Pro rok 2018 bude obyvatelům obce  

z rozpočtu obce vyplacen příspěvek na otop, a to na základě podmínek stanovených tímto 

usnesením. 

II. Obyvatelem obce se rozumí každá osoba mající k 30.11.2017 trvalé bydliště v obci 

Kryštofovy Hamry. 

III. Výše příspěvku se stanovuje na 5.000,- Kč na obyvatele obce, který nemá v den vyplacení 

příspěvku žádný finanční závazek vůči obci Kryštofovy Hamry. 

IV. Pakliže je v (1) nemovitosti nahlášeno k trvalému pobytu více obyvatel obce dle definice 

uvedené v bodě II, výše příspěvku, které tito obyvatelé obce obdrží dohromady, je právě 

částka stanovená v bodě III. Každý z obyvatelů obce tak dostane pouze poměrnou část 

příspěvku podle vzorce 5.000/(počet obyvatel 1 nemovitosti). 

V. Obyvatelé obce sdělí účetní obce do 31.1.2018 bankovní spojení, na nějž má být příspěvek 

vyplacen, neučiní-li tak, obec není povinna jej vyplatit. 

VI. Podmínkou vyplacení příspěvku je uhrazený poplatek za TKO na rok 2018. 
  

 

 

 

 

                               

              starosta obce místostarosta obce 

        Bc. František Henzl                                                                         Štěpán Janák 


