
USNESENÍ 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře konaného dne  18. 1.2007 od 18.hodin v 

Hamru na Jezeře. 

1/200 Doplnění jednacího řádu ZO – změna v § 4, odst. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v jednacím řádu ZO (slova „rekreačních objektů byla nahrazena 

slovem „nemovitosti“) 

2/2007 Zrušení cenové mapy obce Hamr na Jezeře pro rok 2007 – OZV č.1 ze dne 7.9.2000 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodloužením platnosti cenové mapy stavebních pozemků obce 

Hamr na Jezeře pro rok 2007 a tímto ruší její platnost.  Ceny pozemků budou stanoveny  dle 

zpracované metodiky prodeje nemovitosti. 

3/2007 Odměny členů ZO a komisí na rok 2007 dle Nařízení vlády č. 614/2006 o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstva. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o ponechání výši odměn z rozhodnutí ZO dle usnesení č. 4/2006 ze dne 

27.11.2006. Starostovi obce bude vyplácena odměna v plné výši dle Nařízení vlády č. 614/2006.  

4/2007 Směna pozemků mezi obci Hamr na Jezeře a VLS, s.p. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh směny pozemků mezi obcí Hamr na Jezeře a VLS,s.p. a po 

zveřejnění zpracované žádosti s.p. VLS Mimoň bude zastupitelstvem obce rozhodnuto na příštím 

veřejném zasedání ZO. 

5/2007 Rozpočtová změna č. 4/2006  a plnění rozpočtu za rok 2006 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2006 a bere na vědomí plnění rozpočtu za rok 

2006 bez připomínek. 

6/2007 Zpráva inventarizační komise za rok 2006 ke dni 31.12.2006 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu inventarizační komise za rok 2006. 

7/2007 Zpráva kontrolního a finančního výboru 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru za 4. čtvrtletí roku 2006. 

8/2007 Schválení působnosti a činnosti MAS LAG Podralsko 

Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře souhlasí s působnosti a činností MAS LAG podralsko na svém 

správním území. 

9/2007 Schválení zastupitele obce členem Rady obcí 

Zastupitelstvo obce schvaluje pana Pavla Krejbicha členem Rady obcí pro správní obvod obce s 

rozšířenou působnosti. 



 

10/2007 Žádosti 

a)      Žádost manželů Věchtových o legalizaci stávajícího příjezdu k rodinnému domu čp. 61  

 

·        Zastupitelstvo obce odkládá žádost na příští veřejné zasedání ZO a ukládá starostovi obce, aby 

projednal uvedenou žádost s panem Josefem Věchtem a o výsledku jednání informoval zastupitelstvo 

obce. 

b)      Žádost klubu „KAMARÁDI – podaná Lenkou Voráčkovou 

·        Paní Voráčková žádá jménem maminek  a dětí sdružených v klubu „KAMARÁDI“ o oplocení 

pozemku na bývalém hřišti v Břevništi, o svolení k používání klubovny umístěné v místní knihovně a o 

příspěvek na činnost klubu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost klubu a souhlasí s tím, aby ke své činnosti používali 

místnost v knihovně, dále se ZO dohodlo jednat o příspěvku s paní Lenkou Voráčkovou. O oplocení 

pozemku zastupitelstvo obce zatím neuvažuje. 

 

                                                                                            Milan  D v o ř á k   

 

                                                                                                starosta obce 


