
USNESENÍ 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře konaného dne  30.6.2008 od  
17.hodin v Hamru na Jezeře. 
 
 
22/2008 Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce a zprávu o celoročním hospodaření obce za 
rok 2007  včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za  rok 2007 s výhradou 
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření. Zjištěné nedostatky budou 
odstraněny v průběhu roku 2008 a některé nedostatky již odstraněny byly. Nebyla zjištěna 
rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.  
 
23/2008 Metodika prodeje pozemků v majetku obce Hamr na Jezeře 
Zastupitelstvo obce schvaluje metodiku stanovení smluvních cen pro prodej pozemků 
v majetku obce  Hamr na Jezeře  
 
24/2008 Poskytnutí  právních  a poradenských služeb  
a) Zastupitelstvo obce  souhlasí s uzavřením smlouvy mezi obcí Hamr na Jezeře a advokátkou 
Mgr. Janou Hamplovou –advokátní kancelář, ve věci poskytování právních služeb obci za 
roční paušální úhradu 20 000,-Kč. (bez DPH). 
 
b) Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním vyřešení nájemní smlouvy –pronájem pozemku 
pláže, cestou Mgr. Hamplové advokátní kancelář, dle zpracovaného právního rozboru po 
dohodě, zda předmětné realizovat výzvou k vyklizení eventuelně žalobou o vyklizení 
pozemku.Náklady za spor uhradí obec Hamr na Jezeře v dohodnuté předpokládané výši do 
50000,-Kč (právní rozbor nájemní smlouvy je přílohou). 
 
25/2008 Žádosti – pan Kalenský Karel, Liberec  
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemků p.č. 522/3 o výměře 464 m2-ostatní plocha, 
pozemku st.p.č. 10/1 o výměře 326 m2 a dále pozemku st.p.č. 10/2 o výměře 100 m2 v k.ú. 
Hamr na Jezeře – celková výměra pozemků činí 890 m2 panu Karlu Kalenskému (nový 
majitel rekreačního objektu Nemocnice Liberec). Cena pozemků se stanovuje na částku 250,-
Kč/m2. Celková prodejní cena pozemků činí 222 500,-Kč, s tím že 50% částky bude uhrazeno 
v hotovosti ke dni podpisu smlouvy  (tj. 111 250,-Kč) a zbývajících 50% bude uhrazeno 
formou splátkového kalendáře do konce měsíce července 2009 
 
 
 
 
 
                                                                                       Milan  D v o ř á k 
                                                                                           starosta obce 


