
USNESENÍ 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře konaného dne  27.5.2009 od  

17.00 hodin v Hamru na Jezeře. 

 

 

15/2009 Plnění rozpočtu za 1. – 4. měsíc 2009 

ZO bere na vědomí plnění rozpočtu za období 1. – 4. měsíc 2009.  

Příjmy 1.626.862,15 Kč na 33,22%. 

Výdaje 1.996.831,14 Kč na 33,86%. 

 

 

16/2009 Rozpočtové opatření č. 1/2009 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009 ve výši 173.422,- Kč. 

 

 

17/2009 Zpráva finančního výboru  

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru přednesenou  p. Brandou. 

 

 

18/2009 Nájemní smlouva s SVS, a.s. - kanalizace 

ZO souhlasí s dodatkem č. 1 k uzavřené nájemní smlouvě ze dne 9.2.2004 mezi obcí Hamr na 

Jezeře a Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice s tím, že 

pověřuje starostu obce Milana Dvořáka, aby před podpisem smlouvy s SVS a.s. doložila tato 

společnost rozpočtové náklady s jednotlivě uvedenými technickými nedostatky, které brání 

v předání stavby kanalizace společnosti SVS a.s. a kdo konkrétně je za tyto nedostatky 

zodpovědný.   

 

19/2009 Nájemní smlouva – s.p. DIAMO – plánovaný obchvat 

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

DIAMO s.p. ve věci pronájmu pozemků pro plánovaný ochvat obce Hamr na Jezeře – 

přeložka silnice II/278. Jedná se o části pozemků v k.ů. Hamr na Jezeře: p.č. 38/2 o výměře 

1552m
2 

; p.č. 309/3 o výměře 447m
2 

; p.č. 405/2 o výměře 1692m
2 

; p.č. 409/22 o výměře 

73m
2 

; p.č. 409/29 o výměře 734m
2 

; p.č. 418/2 o výměře 1950m
2 

; p.č. 418/3 o výměře 

4153m
2 

; p.č. 425/10 o výměře 464m
2 

; p.č. 535 o výměře 948m
2 

; p.č. 617/3 o výměře 63m
2 

; 

p.č. 635 o výměře 1000m
2 

dle záborového elaborátu zpracovaného projekční firmou 

VALBEK s.r.o. za čásku 1,-Kč/m2 za kalendářní rok. Celkové nájemné je stanoveno ve výši 

13.076,-Kč. Smlouva bude uzavřena na dobu od nabytí účinnosti stavebního povolení do doby 

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.  

 

20/2009 a) Nabídka pozemků k odkoupení pod bývalou Jezerkou 

ZO nesouhlasí s nabídkou kanceláře REALITY Jana Kristiánová zastupující ing. Helenu 

Paulů na odkoupení pozemků pod bývalou „Jezerkou“. Jedná se o pozemky st.p.č. 105 o 

výměře 1440m
2 

; p.č. 422/8 o výměře 1506m
2 

; p.č. 427 o výměře 4986m
2 

 celkové výměry 

pozemků 7.932 m
2
 za cenu 416,-Kč/m2 tj. za celkovou cenu 3.299.712,- Kč.  

 

b) ZO obce pověřuje starostu obce k dalšímu možnému jednání ohledně ceny za uvedené 

pozemky za cenu do 200.000,- Kč a to se zohledněním, že obec uvedené pozemky několik let 

udržuje a upravuje a dále s ohledem na využití pozemků dle návrhu územního plánu obce 

Hamr na Jezeře. 



 

 

21/2009  Záměr obce prodat pozemek 

ZO souhlasí se zveřejněním záměru obce prodat pozemek p.č. 921/7 o výměře 92m2 v k.ú. 

Břevniště pod Ralskem dle geometrického plánu č. 281-34/2009 zpracovaného ing. Petrem 

Chmelíčkem. 

 

22/2009 Příspěvek Plaveckému klubu Stráž pod Ralskem 

ZO  souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku členu Plaveckého klubu Stráž pod Ralskem 

Petru Lemberkovi ve výši 1.000,- Kč s tím, že tento příspěvek obce bude vyplacen rodičům 

jmenovaného po předložení dokladu potvrzujícím účast a doklad o úhradě na „Světových 

sportovních hrách“ konaných ve Vídni začátkem července.   

 

23/2009 Odkoupení pozemků pod bývalou čekárnou 

ZO souhlasí s možností odkoupení pozemků pod bývalou autobusovou zastávkou vedle 

restaurace „KAHAN“ v Hamru na Jezeře a pověřuje starostu obce k jednání s majiteli 

pozemků Jan a Adela Mullerovi o ceně a případné uzavření  smlouvy, kdy se jedná o 

pozemky p.č. 585/2 o výměře 97m
2
 a část pozemku 4/2 o výměře 24m

2
 oba pozemky v k.ú. 

Hamr na Jezeře o celkové výměře 121m
2. 

 Část pozemku p.č. 4/2 by byla vyměřena a 

oddělena geometrickým plánem. Cenu k jednání navrhuje ZO za m
2  

zastavěná plocha 250,-

Kč/m2 a ostatní plocha 25,-Kč/m2. 

 

24/2009  Oddělení části pozemku p.č. 422/2 formou mobilního plotu. 

ZO souhlasí s viditelným oddělením části pozemku p.č. 422/2 v k.ú. Hamr na Jezeře formou 

umístění mobilního plotu za účelem vyznačení „Manipulačního prostoru jezera“ k provádění 

pravidelných odběrů vzorků vody Zdravotním ústavem Liberec a k umístění potřebného 

zařízení obce Hamr na Jezeře s ohledem a způsobem takovým, aby nebyla omezena část 

zmíněného pozemku v nájmu pana Jiřího Jereše. 

. 

25/2009  Dotační titul „ U nás je taky hezky“ 

ZO souhlasí s realizací projektu v rámci podaného dotačního titulu: Projekty spolupráce, OSA 

IV. LEADER, název projektu „U nás je taky hezky“, spočívající v úpravě vnitřního prostoru 

sálu obecního úřadu za účelem zřízení výstavní a prezentační místnosti s ozvučením a 

osazením videotechnikou, rozšíření technického zázemí a šatny a dále souhlasí 

s předfinancováním uvedeného projektu v částce cca 500.000,- Kč na účet LAG Podralsko. 

Jedná se o dotaci ve výši 100% na uvedenou akci.  

 

 

 

 

      

                                                                     

                                                                                                     Milan  D v o ř á k  

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

                                             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


