
Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry 
konaného dne 31. 1. 2021 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 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2021. 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. 1. 2021 do 31. 1. 2021. 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. 2021 
 
     Ověřovatelé zápisu č. 1/2021 : p. Žáček, p. Svítek, 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 6. 12. 2020 
5. Rozpočet DSO Úhlava na rok 2021, střednědobý výhled DSO Úhlava na r. 2022 - 2024 
6. Rozpočet DSO Údolí pod Ostrým na rok 2021, střednědobý výhled DSO Údolí pod 

Ostrým na r. 2022 - 2024 
  7.   Prodej části pozemku ppč. 3080 v k. ú. Hamry na Šumavě 
  8.   Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů  
  9.   Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 
 10.  Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob  
        pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2021 
11.  Diskuse, ostatní, připomínky 
 
 
Výsledek hlasování:   Pro:     5        Proti:      0       Zdrželi se:    0 
 
Usnesení č. 144/2021 bylo schváleno. 



4) Kontrola zápisu z 6. 12. 2020 
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
– kabelového pilíře s umístěním na pozemku ppč. 3011 v k. ú. Hamry na Šumavě s ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 
Uzavřena Smlouva o dílo na zimní úpravu běžeckých tratí s firmou BENOCO s.r.o. Plzeň. 
Pronájem pozemků – uzavřeny smlouvy 
Prodej části pozemku ppč. 3080 v k. ú. Hamry na Šumavě – bod jednání 
Rozpočet DSO Úhlava na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu DSO Úhlava na rok  
2022 -2024 - bod jednání. 
- další bez připomínek. 
   
5) Rozpočet DSO Úhlava na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu DSO Úhlava  
na rok 2022 - 2024 
Starosta seznámil přítomné s rozpočtem DSO Úhlava na rok 2021 a střednědobým výhledem 
rozpočtu DSO Úhlava na rok 2022 - 2024.  Rozpočet byl zveřejněn dne 30. 11. 2020 i na 
„elektronické úřední desce“. Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn dne 30. 11. 2020 i na 
„elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava 
na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu DSO Úhlava na rok 2022 – 2024. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5       Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 145/2021 bylo schváleno. 
 
6) Rozpočet DSO Údolí pod Ostrým na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu DSO 
Údolí pod Ostrým na rok 2021 - 2024 
Starosta seznámil přítomné s rozpočtem DSO Údolí pod Ostrým na rok 2021 a střednědobým 
výhledem rozpočtu DSO Údolí pod Ostrým na rok 2021 - 2024.  Rozpočet byl zveřejněn dne 
9. 12. 2020 i na „elektronické úřední desce“. Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn dne 
10. 12. 2020 i na „elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí 
pod Ostrým na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu DSO Údolí pod Ostrým na rok  
2021 – 2024. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5       Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 146/2021 bylo schváleno. 



7) Prodej části pozemku ppč. 3080 v k. ú. Hamry na Šumavě 
Starosta seznámil přítomné s tím, že jediným zájemcem je společnost ATLANTA WORLD, 
družstvo, Plzeň, která požádala o odkoupení části pozemku ppč. 3080 v k. ú Hamry na Šumavě. 
Pozemek se nachází mezi pozemky společnosti.                                                                                                         
Záměr prodeje části pozemku 3080 v k. ú. Hamry na Šumavě byl zveřejněn na úřední desce dne 
9. 12. 2020 a sejmut 28. 12. 2020. Současně byl záměr zveřejněn na „elektronické úřední 
desce“.  
 
Starosta navrhuje prodat část pozemku ppč. 3080 v k. ú. Hamry na Šumavě společnosti 
ATLANTA WORLD, družstvo, Tylova 749/38, 301 00 Plzeň, za cenu 100,- Kč/m2  
s podmínkou, že veškeré náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, smlouvy a 
vkladu do katastru nemovitostí uhradí společnost. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s prodejem část pozemku ppč. 3080 v k. ú. Hamry na 
Šumavě společnosti ATLANTA WORLD, družstvo, Tylova 749/38, 301 00 Plzeň, za cenu 
100,- Kč/ m2 s podmínkou, že veškeré náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, 
smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí uhradí společnost. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:       5         Proti :      0      Zdrželi se :     0   
 
Usnesení č. 147/2021 bylo schváleno. 
 
8) Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů 
Starosta informoval přítomné o účinnosti nového zákona o odpadech, který zavádí novou 
koncepci stanovení a výběru poplatků za ukládání odpadů na skládce. Za tímto účelem 
Západočeské komunální služby Plzeň budou za obec vykonávat povinnosti plynoucí z nového 
zákona o odpadech. 
Starosta navrhuje uzavřít s Západočeskými komunálními službami Plzeň Dohodu o výběru 
poplatků a předávání dokladů plynoucí z povinností nového zákona o odpadech za cenu  
300,- Kč/ měsíc bez DPH. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dohody o výběru poplatků a předávání 
dokladů se Západočeskými komunálními službami Plzeň, plynoucí z povinností nového 
zákona o odpadech za cenu 300,- Kč/ měsíc bez DPH. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5         Proti :      0       Zdrželi se :      0 
 
Usnesení č. 148/2021 bylo schváleno. 
 
 



9) Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2021 
Starosta seznámil přítomné s vyhlášením Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2021. Dotace se poskytuje max. do výše 70 % celkových nákladů obce – tj. max. 
500.000,- Kč. Žádost musí být podána do 16. 2. 2021. 
Starosta navrhuje podat žádost o dotaci „ Rekonstrukce koupelen v bytech domu č.p. 30 “ 
v celkové částce 352.153 Kč, s požadavkem o dotaci ve výši 245.000,- Kč. Rozsah 
zamýšlených prací je rekonstrukce třech koupelen v bytech domu čp. 30 – výměna van za 
sprchové kouty, výměna WC, umyvadel, výměna obkladů a dlažby. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu stabilizace a 
obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 „ Na rekonstrukce koupelen v bytech domu č.p. 30 “ 
v celkové částce 352.153 Kč, s požadavkem o dotaci ve výši 245.000,- Kč. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:       5        Proti :      0         Zdrželi se :     0      
 
Usnesení č. 149/2021 bylo schváleno. 
 
10) Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných  
nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2021 
Starosta seznámil přítomné se sazbou pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání 
nádob tříděného odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2021: 
 
 

Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu 
 
Sazba v Kč za poskytnutou 
službu bez DPH 

poplatník 
 

640,- Kč/ rok  fyzická osoba podnikající a neposkytující ubytování a 
neprovozující hostinskou činnost 

1280,- Kč/ rok  právnická osoba neposkytující ubytování a neprovozující 
hostinskou činnost 

1.970,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb do 12 lůžek 

2.550,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 13 - 26 lůžek 

4.350,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 27 - 40 lůžek 

5.600,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb nad 40 lůžek 

2.800,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb do 12 lůžek a provozující hostinskou 
činnost  

3.570,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 13 - 26 lůžek a provozující hostinskou 
činnost 



5.470,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 27 - 40 lůžek a provozující hostinskou 
činnost 

6.870,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb nad 40 lůžek a provozující hostinskou 
činnost 

11.314,- Kč /kontejner  
o objemu 1100 l /rok  

fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb nad 40 lůžek a provozující hostinskou 
činnost  

 
Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad 

Sazba v Kč za poskytnutou 
službu bez DPH 

poplatník 
 

135,- Kč/ rok  fyzická osoba podnikající a právnická osoba neposkytující 
ubytování a neprovozující hostinskou činnost 

400,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 

660,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb a provozující hostinskou činnost 

 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
   Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje sazby pro zajištění svozu komunálního odpadu a 
používání nádob tříděného odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 
2021 takto: 

Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu 
 
Sazba v Kč za poskytnutou 
službu bez DPH 

poplatník 
 

640,- Kč/ rok  fyzická osoba podnikající a neposkytující ubytování a 
neprovozující hostinskou činnost 

1280,- Kč/ rok  právnická osoba neposkytující ubytování a neprovozující 
hostinskou činnost 

1.970,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb do 12 lůžek 

2.550,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 13 - 26 lůžek 

4.350,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 27 - 40 lůžek 

5.600,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb nad 40 lůžek 

2.800,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb do 12 lůžek a provozující hostinskou 
činnost  



3.570,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 13 - 26 lůžek a provozující hostinskou 
činnost 

5.470,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 27 - 40 lůžek a provozující hostinskou 
činnost 

6.870,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb nad 40 lůžek a provozující hostinskou 
činnost 

11.314,- Kč /kontejner  
o objemu 1100 l /rok  

fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb nad 40 lůžek a provozující hostinskou 
činnost  

 
Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad 

 

Sazba v Kč za poskytnutou 
službu bez DPH 

poplatník 
 

135,- Kč/ rok  fyzická osoba podnikající a právnická osoba neposkytující 
ubytování a neprovozující hostinskou činnost 

400,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 

660,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb a provozující hostinskou činnost 

 
Výsledek hlasování:   Pro:       5         Proti :      0        Zdrželi se :     0       
 
Usnesení č. 150/2021 bylo schváleno. 
 
11) Diskuse, ostatní, připomínky 
 
a) Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 
Starosta seznámil přítomné s Obecně závaznou vyhláškou obce Hamry č. 1/2021  
o místním poplatku z pobytu, důvodem je změna zákona č. 565/1990 Sb. o místních 
poplatcích, kde od 1. 1. 2021 poplatek může činit až 50,- Kč 
Starosta navrhuje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku  
z pobytu, kde sazba poplatku bude činit 20,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou 
dne jeho počátku. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním 
poplatku z pobytu. 
 
Výsledek hlasování:   Pro :      5      Proti :     0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 151/2021 bylo schváleno. 



 
b) Oprava hřbitovní zdi 
Starosta seznámil přítomné s rozpočtem na opravu hřbitovní zdi v ceně 127.050,- Kč.  
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
ZO vzalo na vědomí  
 
c) Řešení problému nekontrolovatelného množení a volného pobíhání koček a kocourů 
v obci 
Starosta seznámil přítomné s problémy s přemnoženými kočkami v obci a tím i stížnosti 
občanů.  
Pro podporu omezení nekontrolovatelného množení a volného pobíhání koček a kocourů v obci 
navrhuje starosta poskytovat příspěvek na kastraci koček a kocourů ve výši ½ nákladů na 
kastraci v maximální ve výši 600,- Kč/ kočku a maximálně 350,- Kč/ kocoura. Příspěvek bude 
vyplacen na základě písemné žádosti občanům s trvalým pobytem v obci, dokladem o úhradě 
za kastraci s účinností od 1. 1. 2021. 
 
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 kastraci koček a kocourů 
ve výši ½ nákladů na kastraci v maximální výši 600,- Kč/ kočku a maximálně 350,- Kč/ 
kocoura. Příspěvek bude vyplacen na základě písemné žádosti občana s trvalým pobytem v obci 
a dokladem o úhradě za kastraci s účinností od 1. 1. 2021. 
 
Výsledek hlasování:   Pro :      5       Proti :     0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 152/2021 bylo schváleno. 
 
d) Žádost manželů Kožených 
Starosta seznámil přítomné se žádostí manželů Kožených o pomoc při řešení a zajištění svozu 
odpadu (popela) od jejich domu čp. 48, protože po dobu topné sezóny jejich současná nádoba 
nemá dostatečný objem, a proto žádají o přidělení nádoby s dostatečným objemem anebo  
o zajištění týdenního odvozu. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí s navýšením objemu nádoby na odpad u domu  
čp. 48. Týdenní odvoz není možné zajistit, neboť v celé obci je svoz čtrnáctidenní. 
 
Výsledek hlasování:   Pro :      5      Proti :     0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 153/2021 bylo schváleno. 
 



 
e) Žádost o projednání plynofikace obce Hamry 
Starosta seznámil přítomné se žádostí p. Kroupy o projednání plynofikace obce Hamry a 
provedení průzkumu o případný zájem o připojení se na plynofikaci. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí s plynofikací obce Hamry z finančních důvodů. 
 
Výsledek hlasování:   Pro :      5      Proti :     0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 154/2021 bylo schváleno. 
 
f) Vlajka pro Tibet 
Starosta seznámil přítomné se žádostí Spolku Lungta, Praha o projednání připojení se 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na 
budově úřadu.  
 
Starosta navrhuje připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěsit tibetskou 
vlajku dne 10. března na budovu úřadu. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budovu 
úřadu. 
 
Výsledek hlasování:   Pro :      5      Proti :     0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 155/2021 bylo schváleno. 
 
 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:45 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Usnesení 

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného 
dne 31. 1. 2021 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech 

  
 
144) 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 6. 12. 2020 
5. Rozpočet DSO Úhlava na rok 2021, střednědobý výhled DSO Úhlava na r. 2022 - 2024 
6. Rozpočet DSO Údolí pod Ostrým na rok 2021, střednědobý výhled DSO Údolí pod 

Ostrým na r. 2022 - 2024 
  7.   Prodej části pozemku ppč. 3080 v k. ú. Hamry na Šumavě 
  8.   Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů  
  9.   Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 
 10.  Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob  
        pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2021 
11.  Diskuse, ostatní, připomínky 
 
145) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava 
na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu DSO Úhlava na rok 2022 – 2024. 
 
146) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí 
pod Ostrým na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu DSO Údolí pod Ostrým na rok  
2021 – 2024. 
 
147) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s prodejem část pozemku ppč. 3080 v k. ú. Hamry na 
Šumavě společnosti ATLANTA WORLD, družstvo, Tylova 749/38, 301 00  Plzeň,  za cenu 
100,- Kč/ m2 s podmínkou, že veškeré náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, 
smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí uhradí společnost. 
 
148) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dohody o výběru poplatků a předávání 
dokladů se Západočeskými komunálními službami Plzeň, plynoucí z povinností nového 
zákona o odpadech za cenu 300,- Kč/ měsíc bez DPH. 
 
149) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu stabilizace a 
obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 „ Na rekonstrukce koupelen v bytech domu č.p. 30 “ 
v celkové částce 352.153 Kč, s požadavkem o dotaci ve výši 245.000,- Kč. 
 
150) Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje sazby pro zajištění svozu komunálního odpadu a 
používání nádob tříděného odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 
2021 takto: 

Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu 
 
Sazba v Kč za poskytnutou 
službu bez DPH 

poplatník 
 

640,- Kč/ rok  fyzická osoba podnikající a neposkytující ubytování a 
neprovozující hostinskou činnost 



1280,- Kč/ rok  právnická osoba neposkytující ubytování a neprovozující 
hostinskou činnost 

1.970,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb do 12 lůžek 

2.550,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 13 - 26 lůžek 

4.350,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 27 - 40 lůžek 

5.600,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb nad 40 lůžek 

2.800,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb do 12 lůžek a provozující hostinskou 
činnost  

3.570,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 13 - 26 lůžek a provozující hostinskou 
činnost 

5.470,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 27 - 40 lůžek a provozující hostinskou 
činnost 

6.870,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb nad 40 lůžek a provozující hostinskou 
činnost 

11.314,- Kč /kontejner  
o objemu 1100 l /rok  

fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb nad 40 lůžek a provozující hostinskou 
činnost  

 
Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad 

 

Sazba v Kč za poskytnutou 
službu bez DPH 

poplatník 
 

135,- Kč/ rok  fyzická osoba podnikající a právnická osoba neposkytující 
ubytování a neprovozující hostinskou činnost 

400,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 

660,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb a provozující hostinskou činnost 

 
151) Zastupitelstvo obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním 
poplatku z pobytu. 
 
152) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytováním příspěvku na kastraci koček a 
kocourů ve výši ½ nákladů na kastraci v maximální výši 600,- Kč/ kočku a maximálně 350,- 
Kč/ kocoura. Příspěvek bude vyplacen na základě písemné žádosti občana s trvalým pobytem 
v obci a dokladem o úhradě za kastraci s účinností od 1. 1. 2021. 
 
153) Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí s navýšením objemu nádoby na odpad u domu  
čp. 48. Týdenní odvoz není možné zajistit, neboť v celé obci je svoz čtrnáctidenní. 
 
154) Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí s plynofikací obce Hamry z finančních důvodů. 



155) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na 
budovu úřadu. 
 


