
Usnesení 
z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, 

konaného dne 21.06.2022, od 17:00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

v Kryštofových Hamrech č.p. 64. 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 186/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry určuje ověřovatele zápisu pana Miroslava Lulka a pana Tomáše 
Nejepsu, a zapisovatele pana Štěpána Janáka. 
 
 
Usnesení č. 187/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje program 17. řádného zasedání zastupitelstva obce 
Kryštofovy Hamry. 
 
 
Usnesení č. 188/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení 
ze 16. řádného zasedání zastupitelstva obce a výběru zhotovitele na práce v lese. 
 
 
Usnesení č. 189/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 
a schvaluje Závěrečný účet obce Kryštofovy Hamry za rok 2021. 
 
 
Usnesení č. 190/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje účetní závěrku obce Kryštofovy Hamry sestavenou 
ke dni 31.12.2021. 
 
 
Usnesení č. 191/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje 2. rozpočtové opatření na rok 2022. 
Příjmy ve výši 410 350, 81 Kč. Výdaje ve výši 402 200 Kč. 
 
 
Usnesení č. 192/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 153/1 
o rozloze 1701 m2 v k.ú. Černý Potok. 
 
 
Usnesení č. 193/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 207/3 
o rozloze 263 m2 v k.ú. Černý Potok. 
 
 
 



Usnesení č. 194/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 296/1 
o rozloze 36 m2 v k.ú. Kryštofovy Hamry. 
 
 
Usnesení č. 195/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci a o zřízení věcného práva č.34/2022 – pozemek, p.p.č. 55/1 k.ú. Černý Potok. 
 
 
Usnesení č. 196/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, č. stavby IP-12-4011075 CV – Kryštofovy Hamry č. parc. 19/2. 
 
 
Usnesení č. 197/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby vedenou pod názvem CV Černý Potok, č.p. 59, 8x OM, b. dům, 
DTS, kNN, číslo stavby IV-12-4021348. 
 
 
Usnesení č. 198/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje podání žádosti Krajskému úřadu  
Ústeckého kraje, o instalaci technických opatření, která by vedla ke zklidnění dopravy na silnici 
č. 224 v obci Černý Potok (např. retardér, úsekové měření atd.) a pověřuje starostu obce podáním  
této žádosti a k postoupení petice ze dne 07.06.2022 KÚÚK k vyřízení. 
 
 
Usnesení č. 199/2022 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 25. 4. 2022 dle usnesení č.100/14Z/2022 
schválilo poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 
ve výši 350 000,- Kč na projekt „Veřejné osvětlení v obci Kryštofovy Hamry". Zastupitelstvo obce 
Kryštofovy Hamry schvaluje spolufinancování akce.  
 
 
Usnesení č. 200/2022 
Ústecký kraj vyhlásil 6. výzvu v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK. 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje podání žádosti pod názvem "Vybudování veřejných 
sběrných stanovišť pro oddělený sběr složek komunálního odpadu". 
 
 
Usnesení č. 201/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje nákup odstraňovač plevele Kwern Pro 66 za cenu 
27000,- Kč bez DPH. 
 
 
Usnesení č. 202/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje prodej nepotřebného majetku obce a to pultový 
mrazák za minimální cenu 3000 kč a rozmetadlo za minimální cenu 5000 Kč. 
 
 
 



 
Usnesení č. 203/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje pořízení internetu pro wifi v Černém Potoce 
na kostele za cenu 40 000 Kč bez DPH. 
 
 
Usnesení č. 204/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje navýšení ceny dárkových balíčků k výročím 
pro občany obce z 300 Kč na 500 Kč. 
 
 
Usnesení č. 205/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje provedení kominických prací – čištění a kontrola 
spalinové cesty na rok 2022 pro občany obce Kryštofovy Hamry zdarma. 
 
Usnesení č. 206/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje aktualizaci webových stránek dle cenové nabídky ze 
dne 11.062022 od společnosti Alwac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 starosta obce místostarosta obce 
 Bc. František Henzl Štěpán Janák 


