
USNESENÍ 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře konaného dne  24.2.2009 od  
18.00 hodin v Hamru na Jezeře. 
 
 
1/2009 Náhrady neuvolněným členům zastupitelstva 
ZO souhlasí s výší odměn stanovených v souladu s ust. § 72 a § 77 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., vydané 
ve sbírce zákonů č. 20/2009 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpis. Výše stanovených odměn je přílohou usnesení. 
 
 
2/2009 Program obnovy venkova – POV 
ZO souhlasí se zněním zpracovaného Programu obnovy vesnice na období 2008 – 2013. 
 
3/2009 Smlouva o smlouvě budoucí Valbek – pozemky obchvat  
ZO souhlasí se zveřejněním záměru obce odprodat části pozemků dotčených plánovanou 
stavbou obchvatu Hamru na Jezeře dle zpracovaného záborového elaborátu s vyznačením 
pozemků ve vlastnictví obce, dotčených stavbou. Dále ZO souhlasí se zpracování Smlouvy o 
budoucí smlouvě o prodeji těchto částí pozemků do vlastnictví Libereckého kraje. 
Jedná se o následující části pozemků p.č. 309/2; 22/1; 523/1; 35/3; 333/2; 309/7; 333/4; 
333/13; 588/1; 409/35; 409/36; 418/9; 405/9; 405/4; 584; 403/18; 333/13 v k.ú. Hamr na 
Jezeře, jež jsou stavebně dotčeny plánovaným obchvatem. 
 
4/2009 Převod finančních prostředků dle rozpočtové skladby 
ZO souhlasí s převodem výsledku hospodaření hospodářské činnosti obce Hamr na Jezeře ve 
výši 158.066,70 Kč z účtu rozpočtové skladby č. 931 (hospodářský výsledek) na účet č. 903 
(fond hospodářské činnosti obce). 
 
5/2009 Příspěvek českému svazu včelařů - ZO Mimoň 
ZO souhlasí s poskytnutím finanční dotace Českému svazu včelařů Základní organizace 
Mimoň ve výši 5.000,-Kč určené na zařízení pro léčení včelstev a nákup léčiv. 
 
6/2009 Příspěvek na airsoftový kroužek 
ZO souhlasí s poskytnutím finanční dotace Airsoftovému kroužku, který v obci vede pan 
Pavel Lemberka. Kroužku bude poskytnuta finanční částka ve výši 3.000,-Kč na nákup 
ochranných pomůcek. Částka bude vyplacena po předložení účetních daňových dokladů 
prokazujících zakoupení zboží. 
 
7/2009  Příspěvek občanům na vodovodní a kanalizační přípojky 
ZO souhlasí s příspěvkem trvale bydlícímu občanovi v obci na nově zřízenou vodovodní 
přípojku k nemovitosti ve výši 5.000,-Kč a dále na nově vybudovanou kanalizační přípojku 
nebo zbudování lokální čističky odpadních vod ve výši 5.000,-Kč. Finanční částka bude 
vyplacena po doložení kolaudačního rozhodnutí a po ukončení zkušebního provozu a po 
předložení veškeré schválené stavební agendy a legislativy. 
 
 
 
 



8/2009 Rekonstrukce veřejného osvětlení Hamr na Jezeře – dotace 
ZO schvaluje podání žádosti o dotační titul z programu POV z Fondu investic Libereckého 
kraje na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Hamr na Jezeře v částce cca 450.000.- Kč 
s finanční spoluúčasti obce ve výši 35%. V případě nepřiznání dotačního titulu bude realizace 
rekonstrukce veřejného osvětlení hrazena z vlastních finančních zdrojů. 
 
9/2009  Zřízení bezdrátového rozhlasu v obci – dotace 
ZO schvaluje podání žádosti o dotační titul z programu POV z Grantového fondu Libereckého 
kraje a na zbudování bezdrátového rozhlasu a varovného informačního systému obyvatelstva 
v obci Hamr na Jezeře v částce cca 350.000.- Kč s finanční spoluúčasti obce ve výši 35%. 
V případě nepřiznání dotačního titulu bude realizace hrazena z vlastních finančních zdrojů. 
 
10/2009  Podání žádosti o dotační titul na Upgrade stávajícího systému Czechpoint. 
ZO schvaluje podání žádosti o dotační titul na Upgrade stávajícího systému Czechpoint a na 
zřízení datové schránky v rámci projektu eGovernment, které jsou od 1.7.2009 povinností dle 
Zákona č. 300/2008 Sb. Dotace ve výši 68.530,-Kč se spoluúčastí obce ve výši cca 10.000,-
Kč. 
 
11/2009 Zpráva finančního výboru 
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru 
 
12/2009  Zpráva kontrolního výboru 
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru 
 
13/2009  Zprávy inventarizační komise 
ZO bere na vědomí zprávu inventarizační komise 
 
14/2009 Žádosti:    
 
14 a) p. Skořepa – prodej části pozemku p.č. 502/1 
ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 502/1 odděleného z tohoto geometrickým plánem 
č. 631-844/2008 nově pod p.č. 502/29 o výměře 521m2 za cenu 100,-Kč/m2 panu Janu 
Skořepovi. Záměr obce prodat uvedenou část pozemku byl řádně zveřejněn a odsouhlasen 
zastupitelstvem obce dne 21.10.2008 se skutečností a zohledněním, že uvedená prodávaná 
část pozemku je smluvně zatížena věcnými břemeny zbudovaných inženýrských sítí pro 
rekreační areál podniku ArvinMeritor, s čímž je budoucí kupující obeznámen. 
 
14 b) p. Penz – žádost o vyplacení mimořádné zálohy ve výši 90 000,-Kč. 
ZO souhlasí s vyplacením mimořádné zálohy ve výši 90.000,-Kč panu Penzovi na nákup 
techniky pro údržbu místních komunikací. Záloha bude vyplacena na základě zálohové 
faktury ve výši 90.000,-Kč a jednotlivé splátky budou hrazeny v měsících III.- XI. roku 2009 
odpočtem 10.000,-Kč z fakturované měsíční smluvní částky tj. z 30.000,-Kč dle smlouvy o 
dílo. K uzavřené smlouvě o dílo bude vložen dodatek č. 2. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


