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Usnesení 
 

z 24. řádného zasedání zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, které se konalo  

dne 10.8.2009 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu  

v Kryštofových Hamrech 

 

 

Usnesení č. 260/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 24. řádného zasedání zastupitelstva obce Kryštofovy 

Hamry. 

 

Usnesení č. 261/2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení z 23. řádného 

zasedání zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 262/2009 

Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry ruší pracovní místo „Lesní správce“ k datu 30.října 

2009. 

 

Usnesení č. 263/2009 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypsání výběrového řízení na funkci OLH 

prostřednictvím právnické firmy Kindl a spol. s termínem ukončení do 30.října 2009. 
 

Usnesení č. 264/2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zajištění řidiče pro vozidlo Multicar v rámci VPP jehož 

hlavní náplní bude nakládání a rozvoz palivového dřeva, bude vykonávat služby pro občany 

obce a přepravu materiálu třetím osobám na základě objednávkového listu, který bude 

průběžně schvalován starostou a místostarostou obce. 

 

Usnesení č. 265/2009 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajištění kontroly hospodaření a kontroly 

provedených prací v obecních lesích za rok 2008 a 2009 k datu 30.září 2009. 
 

Usnesení č. 266/2009 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajištění kontroly hospodaření a kontroly 

provedených prací v obecních lesích za rok 2008 a 2009 k datu 30.září 2009. 

 

Usnesení č. 267/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje „Nový dopravně provozní řád vozidla Multicar“. 

 

Usnesení č. 268/2009 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajištění právního posouzení slučitelnosti funkcí 

OLH a lesního správce, a možného střetu zájmů při výkonu funkce lesního správce. 

 
Usnesení č. 269/2009 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce písemně oslovit prostřednictvím právní firmy 

Kindl a spol. LČR ohledně přímého prodeje pozemku u hranic v k.ú. Černý Potok za 

orientační cenu 611 600 Kč. 
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Usnesení č. 270/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu oken a dveří v budově Obecního Úřadu firmou Essler 

za cenu která je v nabídce, s tím že cena bude ponížena dle nové nabídky tak, aby okna byla 

z vnější strany hnědé barvy a vnitřní bílé barvy. 

 

Usnesení č. 271/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 2 kusů lamp VO, které budou instalovány u objektu pana 

M. a pana K.. 

 

Usnesení č. 272/ 2009 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce na vyřízení stavebního povolení k realizaci 

dodávky a montáže stožáru Veřejného osvětlení u pana B.. 

 

 

 

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

              starosta obce místostarosta obce 

František Henzl                                                                       mgr. Václav Vacek 


