
Usnesení 
z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, 

konaného dne 19.02.2019, od 16:00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

v Kryštofových Hamrech č.p. 64 
 

 
 
Usnesení č. 23/2019 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Nejepsu a Petra 
Kadlece a zapisovatele Štěpána Janáka. 
 
 
Usnesení č. 24/2019 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje program 2. řádného zasedání zastupitelstva obce 
Kryštofovy Hamry. 
 
 
Usnesení č. 25/2019 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení z 1. řádného zasedání 

zastupitelstva obce. 

 
Usnesení č. 26/2019 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019. Příjmy ve výši 
4 500 Kč, výdaje ve výši 22 000 Kč. 
 
 
Usnesení č. 27/2019 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 137/1 v k.ú. 
Černý Potok o výměře cca 2000 m2 manželům P.. 
 
 
Usnesení č. 28/2019 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce o budoucí 
smlouvě na zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4008994/VB/001 
CV-Kryštofovy Hamry, 1x OM. 
 
 
Usnesení č. 29/2019 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje nákup nové profesionální sněhové frézy v hodnotě 
do 60 000 Kč a vysokozdvižného paletového vozíku s ručním a nožním pohonem v hodnotě do 25 000 
Kč včetně DPH. 
 
 
Usnesení č. 30/2019 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje pana Bc. Františka Henzla, starostu obce, jako 
určeného člena zastupitelstva („určeného zastupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním územně 
plánované dokumentace obce, kdy se předpokládá, že tuto činnost bude vykonávat celé volební 
období 2018–2022 



Usnesení č. 31/2019 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry pověřuje kontrolní výbor ke kontrole zveřejňování dokumentů 
na úřední desce za období od 01.11.2018 – 31.01.2019, dále ke kontrole plnění usnesení 
zastupitelstva obce za období 01.11.2018 – 31.01.2019, finanční výbor pověřuje ke kontrole podpisů 
a splatnosti faktur za období od 01.11.2018 – 31.01.2019. O provedených kontrolách výbory pořídí 
zápis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 starosta obce místostarosta obce 
 Bc. František Henzl Štěpán Janák 


