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Usnesení 
 

z 20. řádného zasedání zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, které se konalo  

dne 30.3.2009 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu  

v Kryštofových Hamrech 
 

 

 

Usnesení č. 218/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 20. řádného zasedání zastupitelstva obce Kryštofovy 

Hamry. 

 

Usnesení č. 219/2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení z 19. řádného 

zasedání zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 220/2009 

Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry: 

  

I. souhlasí s tím, že: 

- V.J, se v souladu s ust. § 134 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, stal na základě vydržení výlučným vlastníkem nemovitosti, a to 

pozemku p.č. 105 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, 

pro obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok, na LV č. 1, a 

 

- Obec Kryštofovy Hamry se v souladu s ust. § 134 zák. č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stala na základě vydržení výlučným 

vlastníkem nemovitosti, a to pozemku p.č. 63 – zastavěná plocha a nádvoří, 

zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Chomutov, pro obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý potok, na 

LV č. 205, 

 

II. schvaluje, aby bylo učiněno souhlasné prohlášení Obce Kryštofovy Hamry a V.J o 

vydržení pozemků, jak je uvedeno v bodě I. tohoto usnesení, formou notářského zápisu 

s tím, že náklady na pořízení tohoto zápisu uhradí V.J..  

 

III. pověřuje učiněním souhlasného prohlášení dle předchozích bodů starostu Obce 

Kryštofovy Hamry. 

 

 

Usnesení č. 221/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 179/3 a pozemkové 

parcely 179/6 v k.ú. Kryštofovy Hamry. 

 

 

 

Usnesení č. 222/2009 
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Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 174/1 o rozloze 

cca 500 m
2
 v k.ú. Černý Potok. 

 

Usnesení č. 223/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci střechy kostela svatého Kryštofa v Kryštofových 

Hamrech. 

 

Usnesení č. 224/2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o provedení konstrukční prohlídky 

objektu bývalé školy v Černém Potoce.  

 

Usnesení č. 225/2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci Programu 

rozvoje venkova. 

 

Usnesení č. 226/2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o prodeji pozemku č. 232/1 v k.ú. Černý Potok 

podnikem LČR s.p.. 

 

Usnesení č. 227/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na materiál a vybavení Mateřského centra Clavis 

Elpis ve Vejprtech ve výši 8000 Kč. 

 

Usnesení č. 228/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje službu s vozidlem Multicar pro občany obce dle Dopravně 

provozního řádu.  

 

Usnesení č. 229/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na MIZ ve výši 500 Kč měsíčně, výtisk  

za 7 Kč krát počet trvale bydlících domácností, za podmínky, že v každém výtisku bude mít 

obec Kryštofovy Hamry stálou rubriku. 

 

Usnesení č. 230/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 5000 Kč na spolufinancování 

zdravotnických zařízení ve Vejprtech. 

 

Usnesení č. 231/2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí spolupráci s právnickou kanceláří Kindl a partneři. 

 

Usnesení č. 232/2009 

Zastupitelstvo obce pověřuje Finanční a Kontrolní výbor ke kontrole účetních dokladů za 

měsíc březen a duben 2009.  

 

Usnesení č. 233/2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí uvolnění finančních prostředků na kulturní akci „Pálení 

čarodějnic“. 

 

 

 

Usnesení č. 234/2009 
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Zastupitelstvo obce revokuje na usnesení č. 216/2009 a schvaluje, aby město Vejprty 

vykonávalo přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za obec Kryštofovy 

Hamry. 

 

Usnesení č. 235/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 

Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy 

 č. 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“. 

 

 

…………………….                                                                   ……………………. 

              starosta obce místostarosta obce 

František Henzl                                                                       mgr. Václav Vacek 


