
USNESENÍ 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře konaného dne  30.9.2009 od  

17.00 hodin v Hamru na Jezeře. 

 

 

34/2009 a) Plnění rozpočtu za I-VIII/2009 

ZO bere na vědomí plnění rozpočtu za období 1. – 8. měsíc 2009.  

Příjmy 4.847.974,00 Kč plnění na 87,77%. 

Výdaje 4.944.922,69 Kč plnění na 75,80%. 

 

34/2009 b) Výkaz zisku a ztrát HČ 
ZO bere na vědomí výkaz zisku a ztrát hospodářské činnosti obce za období 1.- 8. měsíc 2009 

Náklady celkem: 280.129,78Kč   

Výnosy celkem:  758.867,69Kč 

 

35/2009Rozpočtové opatření č. 3/2009 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2009 ve výši 241.759,- Kč. 

 

36/2009Limit pokladního zůstatku HČ 

ZO schvaluje limit pokladního zůstatku pro hospodářskou činnost obce a to ve výši 70.000,-

Kč. 

 

37/2009 a) Revokace usnesení č.47/2009 ze dne 19.12.2008 

ZO ruší usnesení č. 47/2008 z veřejného zasedání konaného dne 19.9.2008 ve znění : 

„ZO schvaluje finanční odměnu ve výši 15.000,-Kč panu Milanu Dvořákovi – starostovi obce. 

Odměna bude vyplacena v nejbližším výplatním termínu za měsíc leden“.    

 

37/2009 b) Peněžitý dar starostovi 

 ZO schvaluje peněžitý dar starostovi obce p. Dvořákovi za přípravy dotačních titulů v období 

2007-2008 ve výši 15.000,-Kč. 

 

38/2009  Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko 

ZO schvaluje závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2008 

 

39/2009  Záměr obce prodat pozemek 

ZO souhlasí se zveřejněním záměru obce nabídnout k prodeji pozemek parcela st. č. 379 

v k.ú. Hamr na Jezeře (dříve pozemek p.č. 423/34) o výměře 52m2 (zastavěná plocha a 

nádvoří). Jedná se pozemek pod rekreační chatou podniku SčVK a.s. Mladá Boleslav 

v prostoru autokempu Hamr na Jezeře.  

 

40/2009 Kulturní památka „Sousoší piety“ – převod na obec 

ZO souhlasí s bezúplatným převodem kulturní památky „Sousoší piety“ z města Stráž pod 

Ralskem na obec Hamr na Jezeře. Dále ZO pověřuje starostu obce k jednání o možném 

převodu kulturní památky s vedením města Stráž pod Stráž pod Ralskem.  

 

 

41/2009 Zpracování projektu na zastavitelné území autokempu Hamr 

ZO souhlasí se zpracováním projektové dokumentace územní studie na „Zastavitelné území 

autokempu Hamr na Jezeře“.  



42/2009 Zpracování projektu na část cyklomagistrály Ploučnice 

ZO souhlasí se zpracováním projektové dokumentace k dotačnímu titulu „Cyklomagistrála 

Ploučnice“ na území katastru obce Hamr na Jezeře. Projekt společně s žádostí o dotaci bude 

podán Mikroregionem Podralsko a řeší katastrální území Osečná, Hamr na Jezeře, Stráž pod 

Ralskem a Noviny pod Ralskem.   

 

43/2009 Zpracování projektu na chodník Břevniště  

ZO souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na výstavbu chodníku v části obce 

Břevniště v délce cca 300m (od otočky autobusů k odbočce k Hývlovým).  

 

44/2009 Zpracování projektu silnice Útěchovice 

ZO souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na celkovou opravu komunikace v obci 

Útěchovice včetně příkopů a propustí.  

 

 

45/2009 Smlouva o smlouvě budoucí se st.p. DIAMO  a s VLS, s.p. ČR -  pro 

cyklomagistrálu 

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Hamr na Jezeře a podnikem 

DIAMO s.p. ve věci pronájmu pozemků pro plánovaný projekt „Cyklomagistrála Ploučnice“. 

Jedná se o části pozemků p.p.č. 669/1; 440/2; 677 a 723 v k.ú. Hamr na Jezeře a dále v této 

věci uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s podnikem VLS ČR s.p. pro pozemky p.p.č. 465/7 

a 669/3 v k.ú. Hamr na Jezeře dle skutečného umístění plánované „Cyklomagistrály 

Ploučnice.  

 

46/2009 Dodavatel autobusových čekáren 

ZO souhlasí se zbudováním nové autobusové čekárny v obci Břevniště. Jako dodavatel stavby 

byl vybrán podnik Technické služby Jablonec nad Nisou. Postupně dojde k výměně zastávek 

v obci stejným typem v ceně cca 60.000,-Kč za jeden modul.  

 

47/2009 Dotační titul „U nás je taky hezky“ 

ZO souhlasí se zpracováním projektové dokumentace pro dotační titul „U nás je taky hezky“ 

stavební a prostorové úpravy přístupového schodiště, sociálního zázemí a předsálí v budově 

obecního úřadu pro konání kulturních akcí a výstav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                          Milan  D v o ř á k   

                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


