
USNESENÍ 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře konaného dne  13.6.2008 od  
17.hodin v Hamru na Jezeře. 
 
 
6/2008 Slib člena zastupitelstva obce 
Slib nového člena zastupitelstva obce Hamr na Jezeře v souladu s příslušným zákonem složil 
pan Vladimír Vejvoda 
 
7/2008 Rozpočtová změna č. 1/2008 
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovou změnou č. 1/2008 ve výši 39 000,-Kč. 
 
8/2008 a) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a výborů  
Zastupitelstvo obce souhlasí s výši 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. 79/2008 o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů  - dle přílohy. 
 
 8/2008 b) Složení kontrolního výboru 
 Zastupitelstvo obce souhlasí se složením kontrolního výboru. 

• Předseda                     Jan skořepa 
• Člen                            Josef Portych 
                                         Alexandr Branda 

 
 9/2008 Územní plán obce 
Zastupitelstvo obce  souhlasí s vyhotovením územního plánu obce Hamr na Jezeře 
zpracovatelem firmou AUA Ing. Zeman dle smlouvy o dílo č. 5/2008 v celkové výši 
149 998.31 Kč vč. DPH – s využitím dotace KÚ Libereckého kraje ve výši 100 000,-Kč.                     
 
10/2008 Hospodářská činnost-převod finančních prostředků dle rozp.skladby 
Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem výsledku hospodaření hospodářské činnosti obce 
Hamr na Jezeře ve výši 179 495.11 Kč z účtu rozpočtové skladby č.931 (hospodářský 
výsledek) na účet č. 903 (fond hospodářské činnosti obce). 
 
11/2008 Vyhlášky obce – a) volné pobíhání psů,b) výlepové plochy plakátů 
 

a) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 – „Pravidla pro  
      volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hamr na Jezeře“. 
 
b) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 – „Užívání 
      plakátovacích ploch v majetku obce Hamr na Jezeře“.  

 
12/2008 Metodika prodeje pozemků v obci 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh metodiky  stanovení smluvních cen prodeje pozemků 
v majetku obce Hamr na Jezeře a jejich místních částí. Metodika smluvních cen pozemků 
bude zveřejněna před jejím schválení po dobu 15 dnů na úřední desce. 
 
 
 



13/2008 Zpráva inventarizační komise 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu inventarizační komise, kterou přednesl Alexandr 
Branda. Zastupitelstvo obce souhlasí s nakoupením programu na evidenci sítí (veř.osvětlení, 
vod.a kanal.přípojky atd…) a souhlasí, aby fotoaparát značky YASHICA Zpomate 70 byl dán 
do komisního prodeje – dle předloženého návrhu inventarizační komise. 
 
14/2008 Vypsané dotační tituly  
 

a) Rekonstrukce a ošetření aleje na hrázi Hamerského jezera 
      Zastupitelstvo obce souhlasí v případě schválení dotace s financováním podílu 
vypracovaného projektu dotačního titulu „Rekonstrukce a ošetření aleje na hrázi 
Hamerského jezera“ ve výši cca 10% z celkových nákladů tj. cca 30 000,-Kč (celkové 
předběžné náklady dle zpracovaného projektu činí 277 000,-Kč). 
 
b) Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého 
      Zastupitelstvo obce souhlasí s přidělenou dotací s financováním podílu vypracovaného 
projektu dotačního titulu „Záchrana sochy sv. Jana Nepomuského“ ve výši cca 35% 
z celkových nákladů tj. cca 30 000,-Kč (celkové předběžné náklady na dílo dle 
zpracovaného projektu činí 80 000,-Kč). 

                                                                    
c) Úprava hřiště v Břevništi 
      Zastupitelstvo obce souhlasí v případě schválení dotace s financováním podílu 
vypracovaného projektu dotačního titulu „Rekonstrukce hřiště v Břevništi - oplocení“ ve 
výši cca 35% z celkových nákladů tj. cca 45.000,- Kč (celkové předběžné náklady dle 
zpracovaného projektu činí 124.000,-Kč) 

 
d) Kapli čka Hamr na Jezeře 
     ZO souhlasí v případě schválení dotace s financováním podílu vypracovaného projektu 
dotačního titulu „Oprava kaple sv. Panny Marie v Hamru na Jezeře“ ve výši cca30% 
z celkových nákladů tj. cca 35.000,- Kč (celkové předběžné náklady dle zpracovaného 
projektu činí 130.000,-Kč) 
 

15/2008 - vypracování projektu komunikace Útěchovice – Břevniště  
a chodník Břevniště – zadání projektové části   - vybudování části cyklomagistrály 
Ploučnice – zpracování projektu  
Zastupitelstvo obce  souhlasí se zadáním vypracování projektu na opravu komunikace 
Útěchovice – Břevniště a vybudování chodníku v Břevništi a dále se zadáním vypracování 
projektu „Cyklomagistrála Ploučnice“ -  Projektovou kanceláří Dopravní stavby - Ing. Nýdrle 
Zbyněk a dále ZO obce souhlasí s vypracováním projektu na obě uvedené investiční akce 
s předpokladem dotace ve výši 90%. 
 
16/2008 Vybudování dětského koutku u bytovek v Břevništi na pozemku obce 
ZO souhlasí s vybudováním dětského koutku v Břevništi na pozemku v majetku obce 
vedeného pod p.č. 747/2 v k.ú. Břeniště (za bytovkami) v předpokládaných nákladech cca 
50.000,-Kč včetně oplocení a hracích prvků 
 
17/2008 Nákup nafukovacího člunu  
ZO schvaluje a souhlasí s nákupem člunu v hodnotě do 30.000,-Kč. Obec již vlastní motor a 
člun bude sloužit pro potřebu provádění kontrol vodního díla Hamerské jezero a dále bude 
sloužit členům rybářské kontroly nad dodržováním plavebního řádu a kontrol rybářů. 



18/2008 Zadání vypracování lesního hospodářského plánu, trvalé vynětí lesních ploch 
a) ZO souhlasí s vypracováním „Lesního hospodářského plánu“ (LHP) na období 10 let, 

kdy tento je nutný ze zákona, neboť obec hospodaří na lesní ploše o výměře 60ha. 
Náklady na vypracování LHP činí 450,- Kč/ha, kdy bude využita dotace KÚ Liberec 
ve výši 300,-Kč/ha. Zpracovatel je firma Ekoles Projekt Jablonec n.N. 

b) ZO souhlasí s trvalým vynětím lesních ploch v majetku obce, které jsou zastavěné a 
dotčené pozemky neplní funkci lesa. musí být provedeno v souladu se Zákonem o 
lesích. Celková výměra lesních pozemků, neplnících funkci lesa, určených a nutných 
k vyjmutí činní 4.762m2 a obec Hamr na Jezeře musí uhradit za provedení 277.806,-
Kč, kdy 40% (111.122,- Kč) z této částky se stává příjmem obce a 60% (166.684,-Kč) 
je příjmem Ministerstva životního prostředí. Zpracovatel je firma Ekoles Projekt 
Jablonec n.N.      

 
19/2008 Odstoupení od smlouvy uzavřené s panem Horńákem 
ZO souhlasí s odstoupením od smlouvy uzavřené dne 10.6.2005 s panem Horňákem na prodej 
pozemku p.č. 438/4 o výměře 100 m2 v k.ú.  Hamr na Jezeře (část tzv. Ruské pláže) a 
souhlasí s odkoupením tohoto  pozemku zpět do vlastnictví obce za prodejní cenu tj. 
200.000,-Kč. (2.000,-Kč/m2) 
 
20/2008 Strategie rozvoje LAG Podralsko 2007 – 2013, vstup obce do LAG 
ZO Hamr na Jezeře projednalo a schvaluje „Strategický plán Místní akční skupiny LAG 
Podralsko pro program LEADER v plánovacím období 2007 – 2013“ a souhlasí se vstupem 
do MAS LAG Podralsko. 
 
21/2008 Žádosti -  prodej pozemku pod RCH-p.Drahoňovský, p. Baďura 
                            -  odkoupení pozemku pan Troják 
                            -  zřízení věcného břemene pan Šoustek 
                            -  finanční příspěvek Českému svazu včelařů 
 

a) ZO souhlasí s prodejem stávající parcely v kempu p.č. 423/46 v k.ú. Hamr na Jezeře o 
výměře 64m2 manželům Drahoňovským pod jejich  rekreační chatou za cenu 950,-
Kč/m2 - tj. celková cena 60.800,-Kč se zohledněním uhrazení poplatku za vyjmutí 
z lesního půdního fondu  

b) ZO souhlasí s prodejem stávající stavební parcely v kempu p.č. 423/36 v k.ú. Hamr na 
Jezeře o výměře 51m2 manželům Baďurovým pod jejich  rekreační chatou za cenu 
950,-Kč/m2 - tj. celková cena 48.450,-Kč se zohledněním uhrazení poplatku 
za vyjmutí z lesního půdního fondu. 

c) ZO nesouhlasí s prodejem celého pozemku p.č. 129/1 v k.ú. Břevniště manželům  
     Trojákovým. Záměr prodeje může být realizován až po oddělení a zaměření části  
     pozemku tj. příjezdové komunikace k areálu statku a poté může být prodána vzniklá  
     oddělená část pozemku p.č. 129/1 až po zveřejnění na úřední desce a schválení  
     metodiky prodeje pozemků.  
d) ZO souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku st.p. 7/2 v k.ú. Hamr na 
    Jezeře – příjezdová komunikace k domu čp. Děvínská čp. 21 manželům Šoustkovým za 
    úplatu 500,-Kč.            
 
 

                                                                                           Milan  D v o ř á k   
                                                                                                starosta obce 
 


