
Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Hamry 
konaného dne 13. 9. 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 6. 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 2. 9. 2020 do 13. 9. 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. 6/2020 : p. Svítek, 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 29. 7. 2020 
5. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2020 
6. Místní akční skupina Ekoregion Úhlava, z.s. 

  7.   Pronájem pozemků 
  8.   Bonusy pro zaměstnance 
 9.   Diskuse, ostatní, připomínky 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5       Proti:      0       Zdrželi se:    0 
 
Usnesení č. 128/2020 bylo schváleno. 
 
4) Kontrola zápisu z 29. 7. 2020 
- bez připomínek. 
   
 



5) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2020 
Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu rozpočtovými opatřenými č. 3/2020. 
 
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. 3/2020. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:       5        Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 129/2020 bylo schváleno. 
 
6) Místní akční skupina Ekoregion Úhlava, z. s. 
Starosta seznámil přítomné s přípravami na programové období Evropské unie 2021 – 2027 
MAS Ekoregionu Úhlava, z. s., proto musí být schváleno zařazení našeho katastrálního území 
do území působnosti MAS. 
Starosta navrhuje schválit zařazení katastrálního území Hamry na Šumavě do území 
působnosti místní akční skupiny Ekoregion Úhlava, z. s. na programové období 2021 – 2027. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje zařazení katastrálního území Hamry na Šumavě do 
území působnosti místní akční skupiny Ekoregion Úhlava, z. s. na programové období  
2021 – 2027. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:       5         Proti :         0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 130/2020 bylo schváleno. 
 
7) Pronájem pozemků 
Starosta seznámil přítomné s tím, že skončí nájemní doba u pronajímaných pozemků u domu 
č.p. 23 a došlou žádostí o pronájem části pozemku ppč. 2969 v k. ú. Hamry na Šumavě a 
proto navrhuje zveřejnit záměr pronájmu, aby mohly být pozemky pronajaty. 
Starosta navrhuje zveřejnit záměr pronájmu těchto pozemků: 
část st.p.č. 335, ppč. 2997, 2969 vše v k. ú. Hamry na Šumavě  
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem těchto pozemků: 
část st.p.č. 335, ppč. 2997, 2969 vše v k. ú. Hamry na Šumavě. 
 



Výsledek hlasování:   Pro:       5        Proti :      0      Zdrželi se :     0   
 
Usnesení č. 131/2020 bylo schváleno. 
 
8) Bonusy pro zaměstnance 
Starosta navrhuje poskytovat zaměstnancům p. Coufalové a p. Coufalovi příspěvek na penzijní 
spoření ve výši 500,- Kč / měsíčně od září 2020. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytováním příspěvku na penzijní spoření ve výši 
500,- Kč / měsíčně zaměstnancům p. Coufalové a p. Coufalovi od září 2020. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5        Proti :      0      Zdrželi se :     0   
 
Usnesení č. 132/2020 bylo schváleno. 
 
9) Diskuse, ostatní, připomínky 
 
a) Dostavba vodovodu a kanalizace v oblasti Hamerský dvůr 
Starosta seznámil přítomné se záměrem dostavby vodovodu a kanalizace v délce cca 110 m 
v oblasti Hamerský dvůr. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
b) Odstavná plocha na části pozemku ppč. 3011 v k.ú,. Hamry na Šumavě 
Starosta seznámil přítomné se záměrem zřídit odstavnou plochu pro vozidla na části pozemku 
3011 v k. ú. Hamry na Šumavě ( trojúhelník). 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
c) Technické zázemí sportoviště 
Starosta seznámil přítomné se záměrem výstavby technického zázemí sportoviště. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
d) Navýšení odměny starosty 
Zastupitelé p. Žáček, p. Svítek, p. Sýkora a p. Petrželka navrhují navýšit odměnu starosty na 
24.000,- Kč měsíčně ode dne přijetí usnesení. 
 
 



Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění o 
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, stanoví měsíční odměnu za 
výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 24.000,- Kč měsíčně ode 
dne přijetí usnesení. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      4        Proti :      0      Zdrželi se :     1 (p. Křovina)   
 
Usnesení č. 133/2020 bylo schváleno. 
 

 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení 
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného 

dne 13. 9. 2020 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech 
  
 
128) 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 29. 7. 2020 
5. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2020 
6. Místní akční skupina Ekoregion Úhlava, z.s. 

  7.   Pronájem pozemků 
  8.   Bonusy pro zaměstnance 
 9.   Diskuse, ostatní, připomínky 
 
129) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními  
č. 3/2020. 
 
130) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje zařazení katastrálního území Hamry na Šumavě do 
území působnosti místní akční skupiny Ekoregion Úhlava, z. s. na programové období  
2021 – 2027. 
  
131) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem těchto 
pozemků: část st.p.č. 335, ppč. 2997, 2969 vše v k. ú. Hamry na Šumavě. 
 
132-) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytováním příspěvku na penzijní spoření ve 
výši 500,- Kč / měsíčně zaměstnancům p. Coufalové a p. Coufalovi od září 2020. 
 
133) Zastupitelstvo obce Hamry v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění 
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, stanoví měsíční odměnu za 
výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 24.000,- Kč měsíčně ode 
dne přijetí usnesení. 
 


