
Usnesení 
z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, 

konaného dne 18.05.2021, od 17:00 hodin 
v zasedací místnosti (sál) Obecního úřadu 

v Kryštofových Hamrech č.p. 64. 
 

 
 
 
Usnesení č. 133/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry určuje ověřovatele zápisu pana Petra Kadlece 
a pana Vladimíra Hykeho, a zapisovatele pana Štěpána Janáka. 
 
 
Usnesení č. 134/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje program 12. řádného zasedání zastupitelstva obce 
Kryštofovy Hamry. 
 
 
Usnesení č. 135/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení 
z 11. řádného zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
Usnesení č. 136/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021. 
Příjmy ve výši 693 222 Kč a výdaje ve výši -281 539 Kč. 
 
  
Usnesení č. 137/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry revokuje usnesení č. 188/2008 a č. 197/2008. 

 
Usnesení č. 138/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje směnu pozemkové parcely č. 347 o výměře 108 m2 
ve vlastnictví J. M., za pozemkovou parcelu č. 214 o výměře 153 m2, p.p. č. 219/4 o výměře 207 m2 a 
p.p. č. 213/4 o výměře 213 m2 ve vlastnictví obce Kryštofovy Hamry, vše v k.ú. Kryštofovy Hamry, 
oddělené dle geometrického plánu č.286-5354/2020. 

 
Usnesení č. 139/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje prodej pozemkové parcely č. 81 v k.ú. Kryštofovy 
Hamry o celkové výměře 402 m2 k zemědělským účelům a prodej části pozemkové parcely č. 28 v k.ú. 
Kryštofovy Hamry o celkové výměře cca 200 m2 k zemědělským účelům panu F. H.. 
 
 
Usnesení č. 140/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje prodej části pozemkové parcely 
č. 28/2 v k.ú. Kryštofovy Hamry o celkové výměře cca 100 m2 panu V. H.. 
 



Usnesení č. 141/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje prodej pozemkové parcely č. 286/19 v k.ú. 
Kryštofovy Hamry o celkové výměře 90 m2 k paní I. L.. 
 
 
Usnesení č. 142/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje prodej pozemkové parcely č. 51/2 o výměře 1097 m2 
v k.ú. Černý Potok panu P. L.. 

 
Usnesení č. 143/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje prodej pozemkové parcely č. 51/3 o výměře 1106 m2 
v k.ú. Černý Potok panu L. D.. 

 
Usnesení č. 144/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje poskytnutí peněžitého daru Chomutovské knihovně, 
příspěvkové organizaci ve výši 2500,- Kč, na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních 
knihovnických služeb. 

 

Usnesení č. 145/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5000,- Kč na provoz 
Nemocnice Kadaň s.r.o. 

 
Usnesení č. 146/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011363/001, p.p. č. 179/4 a 311/2 v k.ú. Kryštofovy 
Hamry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 starosta obce místostarosta obce 
 Bc. František Henzl Štěpán Janák 


