
USNESENÍ 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře konaného dne  30.6.2009 od  

17.00 hodin v Hamru na Jezeře. 

 

 

26/2009 Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře 
ZO schvaluje závěrečný účet obce a zprávu o celoročním hospodaření obce za rok 2008 včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 s výhradou nedostatků uvedených 

ve zprávě o výsledku hospodaření. Zjištěné nedostatky budou odstraněny v průběhu roku 2009 a 

některé nedostatky již odstraněny byly. Nebyla zjištěna rizika, která mohou mít negativní dopad 

na hospodaření obce v budoucnosti. 

 

27/2009 Rozpočtové opatření č. 2/2009 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009 ve výši 453 200,-Kč 

 

28/2009 Prodej části pozemku z pozemku 921/1 dle GP o výměře 92 m2  
ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 921/7 o výměře 92m2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem 

vzniklého po rozdělení pozemku p.č. 921/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem dle  geometrického 

plánu č. 281-34/2009 zpracovaného ing. Petrem Chmelíčkem panu Bohumilu Penzovi dle 

zpracované metodiky prodeje pozemků za částku 15,- Kč/m2. Celková prodejní cena pozemku 

činí tímto 1.380,- Kč s tím, že veškeré náklady související s převodem pozemku hradí kupující. 

 

 

29/2009 Příspěvek Sportovnímu klubu PANDA  Stráž pod Ralskem  
ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Sportovnímu klubu PANDA Stráž pod Ralskem 

ve výši 1.000,- Kč jako příspěvek na sportovní činnost dětí registrovaných ve volejbalovém oddíle 

SK Panda Stráž pod Ralskem Sabině Polecové a Kateřině Antošové.    
 

30/2009 Rekonstrukce osvětlení v obci Břevniště 
ZO souhlasí s provedením kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Břevniště dle 

provedené cenové kalkulace firmou COMPAG Sever s.r.o. dle zaslané nabídky ve výši cca 

110.000,- Kč včetně rozšíření nových osvětlovacích těles na stávajících stožárech s umístěným 

rozvodem sítí NN. 

 

31/2009 Zřízení věcných břemen pro sítě společnosti ČEZ 
ZO schvaluje zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku obce Hamr na Jezeře pro 

společnost ČEZ distribuce na základě vydaného stavebního povolení stavebním úřadem ve Stráži 

pod Ralskem a dle zpracovaných Geometrických plánů pro pozemky:  

a) pozemek p.č. 437/65 v k.ú. Hamr na Jezeře pro zřízení a umístění distribuční elektrizační 

soustavy energetického zařízení v části vymezené Geometrickým plánem č. 571-733/2005 

zpracovaného Ing. Ladislavem Kovářem. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 500,- 

Kč dle Zákona č. 151/1997 Sb. a souvisejících předpisů.  

b) pozemek p.č. 541/1 v k.ú. Hamr na Jezeře pro zřízení a umístění distribuční elektrizační 

soustavy energetického zařízení v části vymezené Geometrickým plánem č. 589-512/2006 

zpracovaného Ing. Ladislavem Kovářem. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 

1.000,- Kč dle Zákona č. 151/1997 Sb. a souvisejících předpisů.  

 

 

 

 



32/2009  Vytvoření nové internetové prezentace obce 
ZO souhlasí s vytvořením nové internetové prezentace obce Hamr na Jezeře v rámci projektu 

„Rozvoj informačních technologií v obcích“, kde je možné získat 75% dotace, které bude 

splňovat legislativní požadavky pro státní správu a samosprávu dle základních správních předpisů 

a standardů. Balíček start dle cenové nabídky ve výši cca 10.000,- Kč. Zpracováním projektu a 

tvorbou nových internetových stránek bude pověřena firma TROLL Computers dle zaslané 

zpracované nabídky. 

 

33/2009 Program zatraktivnění jezera  – nákup páru  Labutě černé 
ZO nesouhlasí, aby v rámci zatraktivnění Hamerského jezera a obce Hamr na Jezeře byl dle 

možností zakoupen 1 chovný pár Labutě černé. 

 

 

 

 

 

      

                                                                     

                                                                                                     Milan  D v o ř á k  

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


