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Usnesení 
 

z 9. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, 

 které se konalo dne 30.06.2016 od 17.00 hod v zasedací místnosti 

 Obecního úřadu v Kryštofových Hamrech 

 

 

 

 

Usnesení č. 73/2016 

Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje program 9. řádného zasedání Zastupitelstva 

obce Kryštofovy Hamry. 

 

Usnesení č. 74/2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení z 8. řádného 

zasedání Zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 75/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016. Příjmy ve výši 173 000 Kč 

a výdaje ve výši 761 500 Kč 

 

Usnesení č. 76/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce, Závěrečný účet obce a Účetní 

závěrku obce za rok 2015, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2015 bez výhrad. 

 

 

Usnesení č. 77/2016 

Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry revokuje usnesení č. 65/2015. 
(Zastupitelstvo obce schvaluje  prodeje části pozemkové parcely č. 82/1 o výměře cca 130 m

2
  

v k.ú. Černý Potok manželům B.) 

 

Usnesení č. 78/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 82/1 v k.ú. Černý Potok 

o výměře cca 900 m
2
 manželům B.. 

 

Usnesení č. 79/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 89/1 v k.ú. Kryštofovy 

Hamry o výměře 1204 m
2
 panu J. F., za podmínky, že stávající cesta bude oddělena. 

 

Usnesení č. 80/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 31/1 v k.ú. Kryštofovy 

Hamry o výměře cca 547 m
2
 panu J.J.. 

 

Usnesení č. 81/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkové parcely č. 172/1 o výměře 1170 m
2
 a parcely 

179/10 o výměře 10 m
2 

v k.ú. Kryštofovy Hamry panu F.V. 
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Usnesení č. 82/2016 

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 286/12 v k.ú. 

Kryštofovy Hamry. 

 

Usnesení č. 83/2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení Jakuba Kadlece o rezignaci na funkci člena 

zastupitelstva obce z osobních důvodů. 

 

Usnesení č. 84/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 2016/15 k zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu. 

 

Usnesení č. 85/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona 

106/1999 Sb. 

 

Usnesení č. 86/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                          

              starosta obce místostarosta obce 

        Bc. František Henzl                                                                         Štěpán Janák 

 


