
Usnesení 
ze 10. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, 

konaného dne 30.09.2020, od 17:00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

v Kryštofových Hamrech č.p. 64. 
 

 
 
 
 
Usnesení č. 107/2020 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry určuje ověřovatele zápisu pana Vladimíra Hykeho 
a pana Petra Kadlece, a zapisovatele pana Štěpána Janáka. 
 
 
Usnesení č. 108/2020 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje program 10. řádného zasedání zastupitelstva obce 
Kryštofovy Hamry. 
 
 
Usnesení č. 109/2020 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení 
z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
Usnesení č. 110/2020 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020. 
Příjmy ve výši 580 902 Kč a výdaje ve výši 854 930 Kč.  
 
 
Usnesení č. 111/2020 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje prodej pozemkové parcely č. 82 o výměře 1404 m2 
v k.ú. Kryštofovy Hamry E. a P. H.. 
 
 
Usnesení č. 112/2020 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje prodej pozemkové parcely č. 137/9 a 137/8 
v k.ú. Černý Potok o celkové výměře 1600 m2 panu P. P.. 
 
 
Usnesení č. 113/2020 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje prodej pozemkové parcely č. 137/10 a 137/11 
v k.ú. Černý Potok o celkové výměře 1800 m2 paní K. H.. 
 
 
Usnesení č. 114/2020 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje prodej pozemkové parcely č. 137/12 a 137/13 
v k.ú. Černý Potok o celkové výměře 2356 m2 panu M. Ř.. 
 
 



 
Usnesení č. 115/2020 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje prodej pozemkové parcely č. 51/4 a 51/5 
v k.ú. Černý Potok o celkové výměře 1720 m2 panu M. K.. 
 
 
Usnesení č. 116/2020 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje prodej pozemkové parcely č. 51/8 a 51/9 
v k.ú. Černý Potok o celkové výměře 2158 m2 panu P. K.. 
 
 
Usnesení č. 117/2020 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje podání soudního návrhu na zrušení části opatření 
obecné povahy – 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu plné moci J. N., advokátovi 
a společníkovi Frank Bold Advokáti, s.r.o., který bude obec v této věci před soudem zastupovat. 
 
 
Usnesení č. 118/2020 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje změnu dodavatele elektrické energie ČEZ Esco 
na MND, s uzavření smlouvy na dobu jednoho roku. 
 
 
Usnesení č. 119/2020 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje vypracování projektové dokumentace k územnímu 
a stavebnímu řízení na prodloužení trasy veřejného osvětlení v Černém Potoce (od stávajícího stožáru 
VO u kostela přes zastávku a na konec obce u komunikace č. 224 směrem na Vejprty) a vybudování 
nové trasy VO od objektu č.p. 143 podél komunikace do obce Kryštofovy Hamry. 
 
 
Usnesení č. 120/2020 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje zřízení 2 přípojek vybudování veřejného internetu. 
Připojení před budovou Obecního úřadu a v severní části obce v Kryštofových Hamrech (okolí 
hasičské zbrojnice, sběrného dvora a dětského hřiště). 
 
 
Usnesení č. 121/2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup vánoční výzdoby stromu včetně montáže a demontáže variantu 
č. 1 za cenu 60 816 Kč a montáže a demontáže za předběžnou cenu 16 000 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 starosta obce místostarosta obce 
 Bc. František Henzl Štěpán Janák 


