
Usnesení 
z 15. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, 

konaného dne 14.12.2021, od 17:00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

v Kryštofových Hamrech č.p. 64. 
 

 
 
 
 
Usnesení č. 161/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry určuje ověřovatele zápisu pana Miroslava Lulka 
a pana Tomáše Nejepsu, a zapisovatele pana Štěpána Janáka. 
 
Usnesení č. 162/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje program 15. řádného zasedání zastupitelstva obce 
Kryštofovy Hamry. 
 
Usnesení č. 163/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení 
ze 14. řádného zasedání zastupitelstva obce. 
 
Usnesení č. 164/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021. 
Příjmy ve výši 949 898 Kč a výdaje ve výši 217 405 Kč. 
 
Usnesení č. 165/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje Rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2022. Návrh 
rozpočtu obce Kryštofovy Hamry na rok 2022 je navržen jako vyrovnaný. Závazným ukazatelem 
rozpočtu dle rozpočtové skladby budou při příjmech třídy a při výdajích paragrafy. 
 
Usnesení č. 166/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje prodej pozemkové parcely č. 294 o výměře 141 m2 
v k.ú. Kryštofovy Hamry panu P.S.. 
 
Usnesení č. 167/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 137/2 o výměře 
60 m2 v k.ú. Černý Potok. 
 
Usnesení č. 168/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020634/SOBS VB/1 CV-Kryštofovy Hamry, Čer. Potok, 
č. parc. 51/9 . 
 
Usnesení č. 169/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 188/27 o 
výměře 142 m2 v k.ú. Černý Potok z Pozemkového úřadu ČR na obec Kryštofovy Hamry. 
 
 
 



Usnesení č. 170/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje podání projektové žádosti 
„Obnova MK K Hranicím“, její financování z Programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2022 
(DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací) a spoluúčast na celkových nákladech akce. 
 
Usnesení č. 171/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje program a metodiku přidělování a financování 
programové dotace z Rozpočtu obce Kryštofovy Hamry pro rok 2022 – příspěvek na otop obyvatelům 
obce. 
 
Usnesení č. 172/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se 
stanoví obecní systém odpadového hospodářství. 
 
Usnesení č. 173/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
 
Usnesení č. 174/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry bere na vědomí nařízení starosty obce o provedení 
inventarizace majetku obce Kryštofovy Hamry dle plánu inventur pro rok 2021. 
 
Usnesení č. 175/2021 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry bere na vědomí zápis č. 2/2020; 3/2021 a 4/2021 z kontrolního 
výboru obce Kryštofovy Hamry 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 starosta obce místostarosta obce 
 Bc. František Henzl Štěpán Janák 


