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Usnesení 
 

ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, 

 které se konalo dne 12.11.2015 od 17.00 hod v zasedací místnosti 

 Obecního úřadu v Kryštofových Hamrech 

 

 

Usnesení č. 52/2015 

Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje program 6. řádného zasedání Zastupitelstva 

obce Kryštofovy Hamry. 

 

Usnesení č. 53/2015 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení z 5. řádného 

zasedání Zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 54/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2015. Příjmy ve výši 331 500 Kč, 

výdaje ve výši 425 250 Kč. 

 

Usnesení č. 55/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 82/1 o výměře 

cca 200 m
2
 v k.ú. Černý Potok paní A. P.. 

 

Usnesení č. 56/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkové parcely č. 447 o výměře 279 m
2
  

v k.ú. Černý Potok majitelům nemovitosti č.p. 2. 

 

Usnesení č. 57/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 82/1 o výměře 

cca 130 m
2 

 v k.ú. Černý Potok. 

 

Usnesení č. 58/2015 

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemku 5/1 o výměře 55 m
2
  

v k.ú. Černý Potok. 

 

Usnesení č. 59/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvě s Ústeckým krajem. 
Předmět budoucího daru 
Budoucí dárce je na základě Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů (zák. č. 157/2000 Sb.) Min. 
dopravy a spojů ČR -3796/2001 -5-KM ze dne 1.10.2001, vklad práva povolen rozhodnutím č.j. Z-499/2002-503 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov výlučným vlastníkem těchto nemovitostí: 
pozemek: p.č. 334 o výměře 21002 m

2
,
 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,  

v obci Kryštofovy Hamry, k.ú. Kryštofovy Hamry, zapsaný na listu vlastnictví č. 365 vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, 
těleso komunikace č. III/22433 včetně příslušenství a součástí – v délce 2,3 km 
na pozemku p.č. 334 v k.ú. Kryštofovy Hamry, 
těleso komunikace č. III/22435 včetně příslušenství a součástí – v délce 1,33 km 
na pozemku p.č. 378 v k.ú. Černý Potok. 
 
Nemovitosti jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837. 
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Usnesení č. 60/2015 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nařízení starosty obce o provedení inventarizace majetku 

obce k 31.12.2015. Inventarizační komise bude pracovat ve složení: 

předseda inventarizační komise: Martin Matěcha, členové: Tomáš Nejepsa, Miroslav Lulek 

a Jakub Kadlec. 

 

 

 

 

 

 

  

                                          

              starosta obce místostarosta obce 

        Bc. František Henzl                                                                         Štěpán Janák 

 


