Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hamry
konaného dne 21. 6. 2020 od 19.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Hamrech
___________________________________________________________________________
Přítomni : členové ZO dle presenční listiny
Omluveni : --1) Zahájení zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Hamry bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Petrem
Křovinou („dále jako „předsedající“).
Předsedající přivítal členy zastupitelstva a zahájil 4. zasedání zastupitelstva obce v roce
2020. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 6. 2020 do 21. 6. 2020. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů . zasedání v r. 2020
Ověřovatelé zápisu č. 4/2020 : p. Sýkora, p. Žáček, zapisovatel p. Petrželka
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Kontrola zápisu z 24. 5. 2020
5. Směna pozemků v oblasti Gubrův Dvorec
6. Závěrečný účet DSO Úhlava za rok 2019
7. Dotace z Plzeňského kraje na opravu místních komunikací Hamry - nádraží
8. Dotace z Plzeňského kraje na opravu havarijní tarasní zdi pod kostelem Panny Marie
Bolestné v Hamrech
9. Diskuse, ostatní, připomínky
Výsledek hlasování: Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 115/2020 bylo schváleno.
4) Kontrola zápisu z 24. 5. 2020
Zveřejnění záměru směnit pozemky v oblasti Gubrův Dvorec – bod jednání
Závěrečný účet obce za rok 2019 – zveřejněn na úřední desce

Schválení účetní závěrky obce Hamry za rok 2019 – zveřejněno
Poskytnutí slevy ve výši 25 % z Dohod uzavřených na zajištění svozu komunálního odpadu a
používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2020
z důvodu vyhlášených mimořádných opatření COVID – 19 podnikajícím osobám
v pohostinství a ubytovacích službách v obci, které o ni písemně požádají – byli všichni
informováni
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 10. 10.
2016 uzavřené s Mikroregionem Šumava – západ - dodatek byl podepsán
Další bez připomínek.
5) Směna pozemků v oblasti Gubrův Dvorec
Z důvodu vypořádání pozemkových vztahů ke stavbě domku p. Skřipské bude provedena
směna části pozemků v majetku obce, na kterých stojí dřevěný domek a to, část pozemku č.
2886/2 – o výměře 23 m2 a část pozemku č. 2885/1 – o výměře 32 m2 za část pozemku v jejím
majetku pozemek č. 2886/1 – o výměře cca 325 m2 vše v k. ú. Hamry na Šumavě – dle
přiloženého geometrického zaměření. Veškeré náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu, smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí uhradí majitelka domku.
Záměr na směnu části pozemku ppč. 2886/2 o výměře 23 m2 a části pozemku ppč. 2885/1 o
výměře 32 m2 vše v k. ú. Hamry na Šumavě byl zveřejněn na úřední desce dne 27. 5. 2020 a
sejmut 12. 6. 2020. Současně byl záměr zveřejněn na „elektronické úřední desce“.
Starosta navrhuje, aby byla uskutečněna směna pozemků, a to části pozemků v majetku obce,
na kterých stojí dřevěný domek a to, část pozemku č. 2886/2 – o výměře 23 m2 a část pozemku
č. 2885/1 – o výměře 32 m2 za část pozemku v majetku p. Skřipské pozemek č. 2886/1 – o
výměře cca 325 m2 vše v k. ú. Hamry na Šumavě – dle přiloženého geometrického zaměření,
z důvodu vypořádání pozemkových vztahů ke stavbě domku p. Skřipské. Veškeré náklady
spojené s vyhotovením geometrického plánu, smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí uhradí
majitelka domku.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se směnou pozemků, a to části pozemků v majetku
obce, na kterých stojí dřevěný domek a to, část pozemku č. 2886/2 – o výměře 23 m2 a část
pozemku č. 2885/1 – o výměře 32 m2 za část pozemku v majetku p. Skřipské pozemek č.
2886/1 – o výměře cca 325 m2 vše v k. ú. Hamry na Šumavě – dle přiloženého geometrického
zaměření, z důvodu vypořádání pozemkových vztahů ke stavbě domku p. Skřipské. Veškeré
náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, smlouvy a vkladu do katastru
nemovitostí uhradí majitelka domku.
Výsledek hlasování: Pro:

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 116/2020 bylo schváleno.
6)
a) Závěrečný účet DSO Úhlava za rok 2019
Starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu DSO Úhlava za rok 2019.

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce dne 5. 6. 2020.
ZO vzalo na vědomí
b) Závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým za rok 2019
Starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu DSO Údolí pod Ostrým za rok 2019.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce dne 15. 6. 2020
ZO vzalo na vědomí
7) Dotace z Plzeňského kraje na opravu místních komunikací Hamry - nádraží
Starosta informoval přítomné o přidělení dotace od Plzeňského kraje ve výši 295.000,- Kč
na akci „ Oprava místních komunikací Hamry - nádraží“.
Dále informoval o předložení Smlouvy o dílo f. Silnice Klatovy na provedení oprav
komunikací za cenu 495.467,05 Kč včetně DPH.
Starosta navrhuje přijmout tuto dotaci a podepsat Smlouvu o dílo na provedení oprav
komunikací.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hamry přijímá dotaci od Plzeňského kraje ve výši 295.000,- Kč
na akci „ Oprava místních komunikací Hamry - nádraží“ a souhlasí s podpisem smlouvy
o přidělení dotace.
Dále zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s firmou Silnice Klatovy na
provedení oprav komunikací za cenu 495.467,05 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 117/2020 bylo schváleno.
8) Dotace z Plzeňského kraje na opravu havarijní tarasní zdi pod kostelem Panny Marie
Bolestné v Hamrech
Starosta informoval přítomné o přidělení dotace od Plzeňského kraje ve výši 650.000,- Kč
na akci „ Oprava havarijní tarasní zdi pod kostelem Panny Marie Bolestné v Hamrech“.
Dále informoval o předložení Smlouvy o dílo pana J. Brože na provedení opravy tarasní zdi
za cenu 786.500,- Kč včetně DPH.
Starosta navrhuje přijmout tuto dotaci a podepsat Smlouvu o dílo na provedení opravy
havarijní tarasní zdi pod kostelem
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hamry přijímá dotaci od Plzeňského kraje ve výši 650.000,- Kč
na akci „Oprava havarijní tarasní zdi pod kostelem Panny Marie Bolestné v Hamrech“ a
souhlasí s podpisem smlouvy o přidělení dotace.

Dále zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s panem J. Brožem na provedení
opravy havarijní tarasní zdi pod kostelem Panny Marie Bolestné v Hamrech za cenu 786.500,Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 118/2020 bylo schváleno.
9) Diskuse, ostatní, připomínky
a) Žádost o projednání možnosti konání kulturní akce
Starosta seznámil přítomné s žádostí p. Lukeše z firmy TSProduction o projednání možnosti
konání produkce letního kina v obci.
ZO vzalo na vědomí
b) Starosta informoval přítomné o provedených pracích:
- Úprava komunikace na Křížkov – dvě vyhýbací místa a odstavná plocha
- Osazení dopravních značek
- Výměna okapových svodů na domu č.p. 30.
Dále informoval o připracovaných akcích:
- zastřešení zadního vchodu u domu č.p. 23
c) Žádost o finanční podporu preventivní publikace
Starosta seznámil přítomné s žádostí IV-nakladatelství o podporu vydání preventivní publikace
pro děti s názvem „Anetka potřebuje pomoc…“.
ZO vzalo na vědomí
d) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby – zemního kabelového vedení NN s umístěním na pozemku ppč.
2969 v k. ú. Hamry na Šumavě s ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby – zemního kabelového vedení NN s umístěním
na pozemku ppč. 2969 v k. ú. Hamry na Šumavě s ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Výsledek hlasování: Pro:

5

Usnesení č. 119/2020 bylo schváleno.

Proti :

0

Zdrželi se :

0

e) Žádost o zápůjčku
Starosta seznámil přítomné s žádostí p. Ladislava Vilímka o zápůjčku ve výši 8.000,- Kč
z důvodů nečekaných výdajů. Zápůjčka bude splácena měsíčními splátkami ve výši 1.000,Kč po dobu 8 měsíců.
Starosta navrhuje poskytnout žadateli zápůjčku až po nástupu na pracovní místo, které pro něj
bylo v rámci veřejně prospěšných prací vytvořeno a po odpracování 1 měsíce.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím zápůjčky p. Ladislavu Vilímkovi ve
výši 8.000,- Kč se splátkami ve výši 1.000,- měsíčně s podmínkou nástupu na pracovní místo
v rámci veřejně prospěšných prací a po odpracování 1 měsíce.
Výsledek hlasování: Pro:

4

Proti :

1(p. Žáček)

Usnesení č. 120/2020 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:20 hodin.

Zdrželi se :

0

Usnesení
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného
dne 21. 6. 2020 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

115) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Kontrola zápisu z 24. 5. 2020
5. Směna pozemků v oblasti Gubrův Dvorec
6. Závěrečný účet DSO Úhlava za rok 2019
7. Dotace z Plzeňského kraje na opravu místních komunikací Hamry - nádraží
8. Dotace z Plzeňského kraje na opravu havarijní tarasní zdi pod kostelem Panny Marie
Bolestné v Hamrech
9. Diskuse, ostatní, připomínky
116) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se směnou pozemků, a to části pozemků v majetku
obce, na kterých stojí dřevěný domek a to, část pozemku č. 2886/2 – o výměře 23 m2 a část
pozemku č. 2885/1 – o výměře 32 m2 za část pozemku v majetku p. Skřipské pozemek č.
2886/1 – o výměře cca 325 m2 vše v k. ú. Hamry na Šumavě – dle přiloženého geometrického
zaměření, z důvodu vypořádání pozemkových vztahů ke stavbě domku p. Skřipské. Veškeré
náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, smlouvy a vkladu do katastru
nemovitostí uhradí majitelka domku.
117) Zastupitelstvo obce Hamry přijímá dotaci od Plzeňského kraje ve výši 295.000,- Kč
na akci „ Oprava místních komunikací Hamry - nádraží“ a souhlasí s podpisem smlouvy
o přidělení dotace.
Dále zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s firmou Silnice Klatovy na
provedení oprav komunikací za cenu 495.467,05 Kč včetně DPH.
118) Zastupitelstvo obce Hamry přijímá dotaci od Plzeňského kraje ve výši 650.000,- Kč
na akci „Oprava havarijní tarasní zdi pod kostelem Panny Marie Bolestné v Hamrech“ a
souhlasí s podpisem smlouvy o přidělení dotace.
Dále zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s panem J. Brožem na provedení
opravy havarijní tarasní zdi pod kostelem Panny Marie Bolestné v Hamrech za cenu 786.500,Kč včetně DPH.
119) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby – zemního kabelového vedení NN s umístěním
na pozemku ppč. 2969 v k. ú. Hamry na Šumavě s ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
120) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím zápůjčky p. Ladislavu Vilímkovi ve
výši 8.000,- Kč se splátkami ve výši 1.000,- měsíčně s podmínkou nástupu na pracovní místo
v rámci veřejně prospěšných prací a po odpracování 1 měsíce.

