
USNESENÍ 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře konaného dne  26.6.2007 od 
17.hodin v Hamru na Jezeře. 
 
19/2007  Zpráva pana Koláře o tvorbě nových internetových stránek obce Hamr na 
Jezeře 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu pana Koláře o tvorbě internetových stránek obce  
Hamr na Jezeře. 
 
20/2007 Smlouva s Českým institutem pro integraci EU-vypracování projektu k získání 
dotačního titulu EU a MŽP – ozdravení vody Hamerského jezera. 
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby byl zpracován  projekt na získání dotačního titulu z fondů 
EU a MŽP k ozdravení vody Hamerského jezera poskytovatelem konzultačních a 
poradenských služeb: Český institut pro integraci EU zastoupeným  Alešem Přichystalem- 
předsedou  správní rady, za dohodnutou částku 42 000,-Kč. 
 
21/2007  Zpráva finančního a kontrolního  výboru  
a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru za I. čtvrtletí roku 2007 
 
b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 
 
 22/2007 Závěrečný účet obce za rok 2006 
 Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce  a závěrečný účet obce za rok 2006 
 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 
 bez výhrad. 
 
 23/2007 Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2006. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu 
 Podralsko za rok 2006 schválený členskou schůzí Mikroregionu Podralsko. 
 
 24/2007 Rozpočtová změna č. 1/2007 
 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2007. 
 
 25/2007  Složení výborů a komisí obce 
a) Zastupitelstvo obce souhlasí, aby paní Lacková se stala členem finančního výboru místo 
      paní Kadlasové, která se odstěhovala z obce Hamr na Jezeře. 
b) Zastupitelstvo obce souhlasí s posílením kontrolního výboru o dva členy p. Skořepy a 

p.Brandy na měsíc červenec, srpen a září 2007. 
c) Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor k provádění kontrol objektů a prostor 
      sloužících k rekreaci a poskytování služeb rekreantům a v případě zjištěných závad další 
      následné kontroly až do jejich odstranění. 
  
 26/2007 Žádost o vydání zákazu užívání účelové komunikace pro motorová vozidla na    
 hrázi rybníka Papírník – manželé Bartákovi, Školní 140E, Hamr na Jezeře 
 Zastupitelstvo obce nesouhlasí s vydáním zákazu užívání veřejné účelové komunikace  na   
 hrázi rybníka Papírník. 
 
 
 



 27/2007 Žádost o umístění zrcadla na křižovatce u silnice č. 278/II u odbočky 
 k Horákovým – Jana Horáková a občané Břevniště. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní Horákové a občanů Břevniště s tím, že paní 
 Horáková zpracuje jednoduchou projektovou dokumentaci se situačním zákresem umístěním 
 zrcadla a vše se přiřadí k hromadné žádosti o dopravní značení na silnici č. 278/II (přechody 
 a značení) na Krajskou správu silnic, odbor dopravy a PČR DI Česká Lípa.  
   
 
                              
 
 
 
                                                                                            Milan  D v o ř á k   
                                                                                                starosta obce 
 


