Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hamry
konaného dne 29. 7. 2020 od 17.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Hamrech
___________________________________________________________________________
Přítomni : členové ZO dle presenční listiny
Omluveni : Karel Žáček, David Sýkora
1) Zahájení zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Hamry bylo zahájeno v 17. hodin starostou obce Petrem
Křovinou („dále jako „předsedající“).
Předsedající přivítal členy zastupitelstva a zahájil 5. 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 20. 7. 2020 do 29. 7. 2020. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že je přítomno 3 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. 5/2020 : p. Jiří Svítek, Jiří Petrželka, zapisovatel p. Coufalová
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 21. 6. 2020
5. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2020
6. Ceník služeb
7. Závěrečný účet DSO Úhlava za rok 2019
8. Závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým za rok 2019
9. Diskuse, ostatní, připomínky
Výsledek hlasování: Pro:

3

Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 121/2020 bylo schváleno.
4) Kontrola zápisu z 21. 6. 2020
Směna pozemků v oblasti Gubrův Dvorec – zatím neuskutečněno
Dotace z Plzeňského kraje – byly uzavřeny smlouvy o přidělení dotací.

Uzavřena Smlouva 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.
Žádost o zápůjčku – žadatel zatím nenastoupil do pracovního poměru v rámci veřejně
prospěšných prací.
Další bez připomínek.
5) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2020
Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu rozpočtovými opatřenými č. 2/2020.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními
č. 2/2020.
Výsledek hlasování: Pro: 3

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 122/2020 bylo schváleno.
6) Ceník služeb
Starosta navrhuje změnit ceník poskytovaných služeb z důvodu zvyšování mezd zaměstnanců,
oprav mechanizace, zvýšení ceny pohonných hmot takto:
Služba

Cena bez DPH –
Kč/Mth
do 26. 7. 2020
605
660
550
550
495

Nová cena bez DPH

Cena bez DPH
Kč/hod
200
70
70
70
90

Nová cena bez DPH
Kč/hod

DPH 21%

Cena bez DPH
za každý
započatý den

Nová cena bez DPH
za každý započatý den

Vibrační deska

150

300

DPH 21%
Traktor + sněhová radlice - zimní údržba
Traktor + rozmetadlo zimního posypu + posyp
Traktor + návěs
Traktor + příkopová sekačka
Traktor ( poskytnutí služby )
Služba

DPH 21%
Zaměstnanec
Motorová pila
Křovinořez
Pojezdová sekačka
Terra + vozík
Služba

Kč/Mth
od 27. 7. 2020
700
800
650
700
550

250
100
100
100
0

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek

Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou ceníku poskytovaných služeb od 27. 7. 2020
dle níže uvedené tabulky:
Služba

Cena bez DPH

DPH 21%

Kč/Mth
od 27. 7. 2020
700
800
650
700
550

Traktor + sněhová radlice - zimní údržba
Traktor + rozmetadlo zimního posypu + posyp
Traktor + návěs
Traktor + příkopová sekačka
Traktor ( poskytnutí služby )
Služba

DPH 21%

Cena bez DPH
Kč/hod

Zaměstnanec
Motorová pila
Křovinořez
Pojezdová sekačka

250
100
100
100

Služba

Cena bez DPH
za každý započatý den
300

DPH 21%
Vibrační deska

Výsledek hlasování: Pro:

3

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 123/2020 bylo schváleno.
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 a sejmut 26. 6. 2020.
Starosta navrhuje vzít na vědomí závěrečný účet DSO Úhlava za rok 2019.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí závěrečný účet DSO Úhlava za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro:

3

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 124/2020 bylo schváleno.
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 a sejmut 30. 6. 2020.

Starosta navrhuje vzít na vědomí závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým za rok 2019.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým za rok
2019.
Výsledek hlasování: Pro:

3

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 125/2019 bylo schváleno.
7) Diskuse, ostatní, připomínky
a) Žádost o prominutí náhrady škody
Starosta seznámil přítomné s žádostí p. Coufalové o prominutí náhrady škody ve výši
2.863,- Kč.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hamry promíjí p. Coufalové náhradu škody výši 2.863,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro:

3

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 126/2019 bylo schváleno.
b) Vyjádření k podanému odvolání v rámci stavebního řízení na stavbu „Domov se
zvláštním režimem a domov pro seniory“
Starosta seznámil přítomné s vyrozuměním o podaném odvolání v rámci stavebního řízení na
stavbu „Domov se zvláštním režimem a domov pro seniory“ v bývalém vojenském areálu a
navrhuje zaslat toto vyjádření :
Záměr rekonstrukce a dostavby stávajícího objektu v bývalém vojenském areálu
na domov se zvláštním režimem a domov pro seniory je v souladu se zájmy obce Hamry.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zasláním vyjádření k podanému odvolání v rámci
stavebního řízení na stavbu „Domov se zvláštním režimem a domov pro seniory“ v bývalém
vojenském areálu, a souhlasí se zasláním tohoto vyjádření :

Záměr rekonstrukce a dostavby stávajícího objektu v bývalém vojenském areálu
na domov se zvláštním režimem a domov pro seniory je v souladu se zájmy obce Hamry.
Výsledek hlasování: Pro:

3

Proti :

0

Zdrželi se :

Usnesení č. 127/2019 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.50 hodin.

0

Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného
dne 29. 7. 2020 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

121) 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 21. 6. 2020
5. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2020
6. Ceník služeb
7. Závěrečný účet DSO Úhlava za rok 2019
8. Závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým za rok 2019
9. Diskuse, ostatní, připomínky
122) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními
č. 2/2020.
123) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou ceníku poskytovaných služeb od 27. 7.
2020 dle níže uvedené tabulky:
Služba

Cena bez DPH

DPH 21%

Kč/Mth
od 27. 7. 2020
700
800
650
700
550

Traktor + sněhová radlice - zimní údržba
Traktor + rozmetadlo zimního posypu + posyp
Traktor + návěs
Traktor + příkopová sekačka
Traktor ( poskytnutí služby )
Služba

DPH 21%

Cena bez DPH
Kč/hod

Zaměstnanec
Motorová pila
Křovinořez
Pojezdová sekačka

250
100
100
100

Služba

Cena bez DPH
za každý započatý den
300

DPH 21%
Vibrační deska

.
124) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí závěrečný účet DSO Úhlava za rok 2019.
125) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým za
rok 2019.
126) Zastupitelstvo obce Hamry promíjí p. Coufalové náhradu škody výši 2.863,- Kč.

127) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zasláním vyjádření k podanému odvolání v rámci
stavebního řízení na stavbu „Domov se zvláštním režimem a domov pro seniory“ v bývalém
vojenském areálu, a souhlasí se zasláním tohoto vyjádření :
Záměr rekonstrukce a dostavby stávajícího objektu v bývalém vojenském areálu
na domov se zvláštním režimem a domov pro seniory je v souladu se zájmy obce Hamry.

