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Usnesení 
 

z 26. řádného zasedání zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, které se konalo  

dne 23.11.2009 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu  

v Kryštofových Hamrech 

 

 

 

Usnesení č. 284/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 26. řádného zasedání zastupitelstva obce Kryštofovy 

Hamry. 

 

Usnesení č. 285/2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení z 25. řádného 

zasedání zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 286/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změnu 1/2009. 

 

Usnesení č. 287/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2010.  

 

Usnesení č. 288/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkové parcely č. 59/2 v k.ú. Kryštofovy Hamry  

o rozloze 860 m
2 

panu J. O.. 

 

Usnesení č. 289/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkové parcely č. 148/12 v k.ú. Kryštofovy Hamry  

o rozloze 342 m
2
 manželům K.. 

 

Usnesení č. 290/2009 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 155/2 v k.ú. Kryštofovy 

Hamry o rozloze 747 m
2
. 

 

Usnesení č. 291/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 148/2 v k.ú. Kryštofovy 

Hamry o rozloze 499 m
2
 s tím, že bude vyhotoven na náklady kupujícího geometrický plán, 

kde bude oddělen vodní zdroj, který zůstane v majetku obce a ke kterému bude umožněn 

přístup přes pozemkovou parcelu č. 148/7 a č. 148/13 v k.ú. Kryštofovy Hamry, načež bude 

vyhotoveno věcné břemeno zápisem do Katastru nemovitosti. 

 

Usnesení č. 292/2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nařízení o provedení inventarizace majetku obce 

v termínu do 31.12.09. Komise ve složení Štěpán Janák, Miroslav Lulek, Jana Kostelníková. 

 

Usnesení č. 293/2009 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí poskytnutí vánočních stromků do každé domácnosti trvale 

žijících občanů. 
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Usnesení č. 294/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení a montáž žaluzií do oken přízemí budovy Obecního 

úřadu s výjimkou okna v kotelně a oken v sociálních místnostech.  

 

Usnesení č. 295/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve formě dvou vánočních stromů městu Vejprty. 

 

Usnesení č. 296/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku ve formě dotace na činnost 

Nemocnice Kadaň s.r.o. ve výši 1815 Kč. 

 

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

              starosta obce místostarosta obce 

František Henzl                                                                       mgr. Václav Vacek 


