
USNESENÍ 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře konaného dne  18.11.2008 od  
17.30 hodin v Hamru na Jezeře. 
 
 
28/2008 Slib člena zastupitelstva obce Hamr na Jezeře 
Slib nového člena ZO Hamr na Jezeře  v souladu s příslušným zákonem složil pan Alexandr 
Branda 
 
29/2008 ) Složení finančního a kontrolního výboru 
předseda : Alexandr Branda 
členové :  Blanka Bleulová, Michaela Lacková 
 
Kontrolní výbor :  
předseda : Jan Skořepa              
členové : Josef Portych, Jitka Vojtilová (mladší 
Zastupitelstvo obce souhlasí se složením finančního a kontrolního výboru dle seznamu. 
 
Sociální a kulturní komise : Blanka Brandová, Kristina Sechovcová, Bc. Klára Havelková 
ZO bere na vědomí složení sociální komise dle uvedeného seznamu. 
 
30/2008 Rozpočtová změna č. 2/2008 
ZO souhlasí s rozpočtovou změnou č. 2/2008 ve výši 1.221.971,-Kč. 
 
31/2008 Plnění rozpočtu za období I. – X. 2008  
ZO bere na vědomí plnění rozpočtu za období I. – X. 2008. Příjmy ve výši      4.992.170,27 
Kč a výdaje 3.871.195,44 Kč. 
 
32/2008 Návrh rozpočtu na rok 2009 
ZO schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2009 s tím, že tento bude zveřejněn po dobu 
15 dní k možnému připomínkování a rozpočet na rok 2009 bude schválen na dalším veřejném 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
33/2008  Zpráva o hospodaření v kempu v letní sezóně  roku 2008 
ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření v kempu přednesenou panem Krejbichem. 
 
34/2008  Projednání záměru vybudování nových chatek v autokempu Hamr. 
ZO schvaluje záměr obce rozšíření autokempu v majetku obce Hamr na Jezeře o vybudování 
nových rekreačních chatek v počtu 5 objektů, které budou hrazeny z rozpočtu obce ve výši 
cca 500.000,-Kč. 
 
35/2008  Zpracování mapy popisných a evidenčních čísel obce  
ZO schvaluje zpracování základní mapy popisných a evidenčních čísel obce Hamr na Jezeře 
v předpokládaném nákladu za cca 25.000,-Kč.  
 
36/2008  Záměr obce prodat část pozemku p.č. 502/1 v k.ú. Hamr na Jezeře 
ZO schvaluje záměr obce odprodat část pozemku p.č. 502/1 v k.ú. Hamr na Jezeře po jejím 
oddělení a dle zpracovaného GP. Budoucí kupující bude seznámen se skutečností, že uvedený 
pozemek je zatížen několika věcnými břemeny. 



37/2008  Projednání výsledku kontroly MV ČR 
ZO bere na vědomí zprávu MV ČR vedené pod čj. MV-39076-10/ODK-2008 ze dne 
17.8.2008 „Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti obce Hamr na Jezeře“, bylo 
seznámeno s obsahem kontrolního zjištění a přijímá k tomuto následující opatření :         
- Zápisy budou podepisovány starostou nebo místostarostou obce a určenými ověřovateli a to 
jak na tištěné tak i písemně pořízení verzi zápisu s vyznačeným datem pořízení.  
- Na úřední desce je nutné mít zveřejněný záměr obce prodat či pronajmout majetek po 
předchozím projednání záměru Zastupitelstvem obce. 
- Vedení evidence zveřejňovaných dokumentů a zakládat do spisů k jednotlivým ZO 
s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí.    
Protokol o předmětné projednávané provedené kontrole MV ČR byl řádně zveřejněn na 
úřední desce.    
 
38/2008  Darovací smlouva –bezúplatné předání pozemků v majetku s.p. DIAMO – obci 
Hamr na Jezeře 
ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku z majetku podniku s.p. DIAMO obci Hamr na 
Jezeře. Jedná se pozemky p.č. 309/3 (o výměře 5.632 m2) ostatní plocha a pozemek p.č. 541/3 
(o výměře 869m2) – ostatní plocha komunikace. 
 
39/2008  Věcná břemena – ArvinMeritor  Liberec 
ZO souhlasí se zřízením věcného  břemene na pozemcích p.č. 500/6; 502/1; 502/21; 502/23; 
503/5 v k.ú. Hamr na Jezeře a pozemku 936/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem za úplatu mezi 
povinnou obcí Hamr na Jezeře a oprávněnou stranou ZO OS KOVO ArvinMeritor LVS 
Liberec. ZO pověřuje starostu obce k přípravě a uzavření předmětné smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 
 
40/2008  Opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území  část obce Břevniště  
ZO schvaluje Opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území obce Hamr na Jezeře 
část obce Břevniště, k.ú. Břevniště pod Ralskem. 
 
41/2008 Žádosti – pí Hájková, pronájem pozemku  okolo rekr.chaty ev..č.46 – nová 
výměra 270 m2. 
ZO nesouhlasí s rozšířením pronájmu pozemku p.č. 412/1 v k.ú. Hamr na Jezeře paní Evě 
Hájkové z důvodu ponechání prostoru k provozování autokempu, který je v majetku obce 
Hamr na Jezeře. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                          Milan  D v o ř á k   
                                                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 


