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Usnesení 
 

z 28. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry 

 které se konalo dne 29.5. 2014 od 17.00 hod v zasedací místnosti 

 Obecního úřadu v Kryštofových Hamrech 

 

 

 

 

Usnesení č. 206/2014 

Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje program 28. řádného zasedání 

Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry. 

 

 

Usnesení č. 207/2014 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení z 27. řádného 

zasedání Zastupitelstva obce. 

 

 

Usnesení č. 208/2014 

Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2013 s výhradami.  Budou přijata 

potřebná opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Finanční a kontrolní výbor bude 

pracovat dle §119 zákona o obcích  128/2000 Sb. 

 

 

Usnesení č. 209/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku za rok 2013. 

 

 

Usnesení č. 210/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2014. Příjmy ve výši 874 600 Kč, 

výdaje ve výši 235 700 Kč. 

 

 

Usnesení č. 211/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 16/1 v k.ú. Kryštofovy 

Hamry o výměře 460 m
2
 panu J. P.. 

 

 

Usnesení č. 212/2014 

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 82/1 o rozloze cca 

200 m
2
, pozemkové parcely 436, 43/7 a části pozemkové parcely 430 v k.ú. Černý Potok. 

 

 

Usnesení č. 213/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku č. 1003/4 o výměře 11491 m
2
 v k.ú. Dolina 

ve vlastnictví obce Kryštofovy Hamry za pozemek č. 1107/2 o výměře 15 150 m
2
 v k.ú. 

Dolina v majetku LČR s.p.. 
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Usnesení č. 214/2014 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní Řezníčkové o umístění zahradního nábytku 

v místě „Na vyhlídce“. 

 

 

Usnesení č. 215/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje opravu svážnice „U buku“ v délce 500 bm firmou 

Holes – Antonín Holeček. 

 

 

Usnesení č. 216/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění kominických služeb firmou Stanislav Vokolek s tím, 

že čištění a kontrolu spalinové cesty občanům obce hradí obec. 

 

 

 

 

 

                                          

              starosta obce místostarosta obce 

        Bc. František Henzl                                                                         Štěpán Janák 


