
USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře konaného dne 2.12.2009 od
17.hodin v Hamru na Jezeře.

48/2009 Rozpočtové opatření č.4/2009
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2009 ve výši 646.31 O,-Kč výdajová část a 646.31 O,-Kč
příjmová část.

49/2009 Návrh rozpočtu obce na rok 2010
ZO schvaluje předložený návrh rozpočtu obce na rok 2010 s tím, že tento návrh rozpočtu
bude zveřejněn po dobu 15 dní k možnému připomínkování a rozpočet na rok 2010 bude
schválen na dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce. Zpracovaný návrh rozpočtu je
nedílnou součástí zápisu.

50/2009 Zpráva o hospodaření v kempu v letní rekreační sezóně 2009
ZO bere na vědomí závěrečnou zprávu o hospodaření v kempu za letní rekreační sezonu 2009
- výkaz zisků a ztrát hospodářské činnosti obce přednesenou panem Krejbichem ve výši
výnosy 810.861,05; náklady na provoz, údržba, rozšíření infrastruktury ve výši 496.168,69,-
Kč. Zisk hospodaření VHČ obce činí 314.692,36,-Kč.

5112009 Zapojení obce Hamr na Jezeře do projektu "Zelená cyklomagistrála Ploučnice"
realizovaný Mikroregionem Podralsko
ZO schvaluje zapojení obce Hamr na Jezeře do projektu "Zelená cyklomagistrála Ploučnice"
realizovaný Mikroregionem Podralsko.

52/2009 Podání žádosti o dotaci na projekt "Zelená cyklomagistrála Ploučnice" v rámci
příslušné VÝzvvdotačního titulu pod Mikroregionem Podralsko
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt "Zelená cyklomagistrála Ploučnice"
v rámci příslušné výzvy patřičného dotačního titulu pod Mikroregionem Podralsko.

53/2009 Územní plán - spolupráce s pořizovatelem ÚP
ZO dle ust. § 6 odst. 5 písmo f) stavebního zákona ve vazbě na ust. § 53 odst. 1 určuje tímto
usnesením místo starostu obce pana Krejbicha jako osobu, která spolupracuje s pořizovatelem
územního plánu obce Hamr na Jezeře.

54/2009 Podání žádosti na VLS ČR s.p. - možnost odkoupení pozemků pod komunikací
Útěchovice - Břevniště dle znaleckého posudku (p.č.1039/1; p.č. 1030/3; p.č. 104111)
ZO obce souhlasí s odkoupením pozemků pod komunikací Útěchovice - Břevniště pozemky
p.č.l03911; p.č. 1030/3; p.č. 104111; (od mostku rybníka Papírník k nemovitosti čp. 81 -
Hofmanovi v Břevništi) dle zpracovaných znaleckých posudků a pověřuje starostu obce
k podání žádosti o koupi majiteli dotčených pozemků tj. VLS ČR a dále kjednání ve věci
uzavřené smlouvy o předběžném prodeji. Náklady spojené s odkoupením budou projednány
na ZO po zpracování znaleckých posudků.

55/2009) Smlouva o spolupráci při zajištění požární ochrany
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci při zajištění požární ochrany s Městem Stráž
pod Ralskem od roku 2010. Cena plnění na daný rok činí 60,-Kč násobených počtem obyvatel
obce Hamr na Jezeře k 1.1. daného roku.



56/2009) Záměr obce prodat pozemek st. 97 o výměře 23m2 v k.ú. Břevniště pod
Ralskem
za schvaluje záměr obce prodat pozemek st. 97 o výměře 23m2 v k.ú. Břevniště pod
Ralskem.

57/2009 Projednání zřízení věcného břemene pro firmu Albena (přípojka k FTV
elektrárně)
za schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ALBE A s.r.o.
na pozemku p.č. 625/1 v k.ú. Hamr na Jezeře o výměře 17m2 pro zřízení vedení VN ve výši
minimálně 10.000,- Kč.

58/2009 Smlouva se s.p. DIAMO
za souhlasí s koupí pozemků od podniku DIAMO s.p. Jedná se o pozemky:
pozemková parcela číslo 292/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 56 m2

;

pozemková parcela číslo 292/7, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 184 m2
;

pozemková parcela číslo 292/9, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2
;

pozemková parcela číslo 425/22, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 29 m2
;

pozemková parcela číslo 425/23, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 414 m2
,

o celkové výměře 740m2 za 9.312,- Kč a pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy na
uvedené pozemky. Jedná se o pozemky potřebné pro plánovaný obchvat obce Hamr na Jezeře a
pozemky sousedící s majetkem obce.

59/2009 Příspěvek Sportovnímu klubu Panda sport Stráž pod Ralskem
za souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku SK PANDA SPORT Stráž pod Ra1skem oddílu
plavání pro členky Poncarová Veronika a Poncarová Barbora ve výši 1.000,- Kč.

60/2009 Příspěvek Českému svazu včelařů
za souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Českému svazu včelařů - za Mímoň, sdružující
včelaře v obci Hamr na Jezeře ve výši 5.000,-Kč na rok 2010.


