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Usnesení 
 

z 10. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry 

 které se konalo dne 20.10.2011 od 18.00 hod v zasedací místnosti 

 Obecního úřadu v Kryštofových Hamrech 

 

 

Usnesení č. 72/2011 

Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje program 10. řádného zasedání 

Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry. 

 

 

Usnesení č. 73/2011 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení z 9. řádného 

Zasedání zastupitelstva obce. 

 

 

Usnesení č. 74/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 188/6 v k.ú. Černý 

Potok. 

 

 

Usnesení č. 75/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou APB Plzeň a.s.  

na pozemkové parcely č.1320/5, 2125/1, 987/2, 987/1, 2121, 1831/1, 1320/4, 1320/3, 1010/2 

v k.ú. Rusová a 2058 v k.ú. Přísečnice, a souhlasí se zápisem věcného břemene na výše 

uvedených pozemcích do KN. Tato smlouva je přílohou usnesení. 

 

 

Usnesení č. 76/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje obsah změny č. 2 územního plánu obce Kryštofovy Hamry, 

ve které budou tyto dílčí změny:  

DZ 1: posouzení a případně vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení- pozemek parc. 

č.13/5 v k.ú. Kryštofovy Hamry. 

DZ 2: vymezení nové vodní plochy na pozemku parc. č. 108 v k.ú. Kryštofovy Hamry 

DZ 3: prověření a v případě vhodnosti vymezení ploch pro větrné elektrárny v jižních partiích 

obce, v návaznosti na již stojící parky větrných elektráren – viz. příloha situace dílčí změny. 

 

 

 

Usnesení č. 77/2011 

Zastupitelstvo obce ve smyslu § 72 a 77 odst. 2) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších změn a doplňků a v souladu s nařízením vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v znění 

pozdějších předpisů schvaluje ponížení měsíční odměny na 0 Kč zastupiteli panu Petru 

Kräuplovi za trvalou nepřítomnost při zasedáních zastupitelstva obce. 
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Usnesení č. 78/2011 

Zastupitelstvo obce ukládá firmě DABEN KOVÁŘSKÁ s.r.o. zajišťující správu lesního 

majetku obce, aby v předstihu, minimálně 14 dnů informovala písemnou formou starostu obce  

o veškerých připravovaných činnostech, s přesným uvedením místa a popisem činnosti, která 

bude prováděna. Dále Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce informovat o těchto 

činnostech neprodleně zastupitele obce. 

 

 

Usnesení č. 79/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje stavební úpravy Garáže pro vozidlo Multicar a zázemí  

pro zaměstnance obce. 

 

 

Usnesení č. 80/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodávku 1 ks vánočního stromku do každé domácnosti, 

kde je přihlášen trvale alespoň jeden občan. 

 

 

Usnesení č. 81/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nepotřebné akumulační nádoby za cenu 1000 Kč. 

 

 

Usnesení č. 82/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar v částce 2500 Kč panu M. za pomoc při zvelebení 

obce. 

 

 

Usnesení č. 83/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar v částce 2500 Kč panu R. za pomoc při zvelebení 

obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

              starosta obce místostarosta obce 

František Henzl                                                                           Štěpán Janák 


