
Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry 
konaného dne 28. 3. 2021 od 18.00 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 18. hodin starostou obce Petrem 
Křovinou („dále jako „předsedající“).  
     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a zahájil 2. 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 17. 3. 2021 do 28. 3. 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. 2/2021 : 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 31. 1. 2021 
5. Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti  
6. Žádost o poskytnutí dotace z Plzeňského kraje na úpravu lyžařských běžeckých tras 

2020/2021 
7. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování vodovodu a kanalizace obci 

Hamry 
  8.   Smlouva o dílo na akci „Vodovod Hamry - Hamerský dvůr“ 
  9.   Akce „Kanalizace Hamry – Hamerský dvůr“ 
 10.  Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2021 
11.  Diskuse, ostatní, připomínky 
 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5       Proti:      0       Zdrželi se:    0 
 
Usnesení č. 156/2021 bylo schváleno. 



4) Kontrola zápisu z 31. 1. 2021 
Prodej části pozemku ppč. 3080 v k. ú. Hamry na Šumavě – zadáno vyhotovení 
geometrického plánu na oddělení pozemku. 
Uzavřena Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s Západočeskými komunálnímu 
službami Plzeň. 
Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro 
podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2021 – uzavírány dohody se subjekty. 
 
Připomínky: Projednány připomínky p. Kroupy k návrhu smlouvy na zajišťování svozu 
komunálního odpadu a používání nádob tříděného odpadu pro podnikající fyzické a právnické 
osoby na rok 2021 - domluveno odložení uzavření smlouvy. 
   
5) Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní 
obslužnosti  
Starosta seznámil přítomné se žádostí Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, 306 13 
Plzeň, o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 5.368,- Kč. 
 
Starosta navrhuje poskytnout Plzeňskému kraji účelovou dotaci na zajištění dopravní 
obslužnosti ve výši 5.368,- Kč. Dále starosta navrhuje uzavřít s Plzeňským krajem Smlouvu 
o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry poskytuje účelovou dotaci na zajištění dopravní obslužnosti ve 
výši 5.368,- Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň.  
Dále zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 5.368,- Kč s Plzeňským krajem, se sídlem 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:     5       Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 157/2021 bylo schváleno. 
 
6) Žádost o poskytnutí dotace z Plzeňského kraje na úpravu lyžařských běžeckých  
     tras 2020/2021 
Starosta seznámil přítomné s vyhlášením dotačního programu Plzeňského kraje na „Úpravu 
lyžařských běžeckých tras 2020/2021“. Žádost musí být podána do 28. 4. 2021, dotace může 
být až 80 %. Celkové výdaje na úpravu lyžařské stopy fakturované firmou BENOCO, s.r.o. 
činily 9.000,- Kč, žádost o dotaci ve výši 7.200,- Kč (80% z fakturované částky). 
 
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 na Plzeňský kraj za zajištění údržby 
lyžařské stopy v obci Hamry z dotačního titulu „Úprava lyžařských běžeckých tras 2020/2021“ 
o dotaci ve výši 7.200,- Kč. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:     5       Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 158/2021 bylo schváleno. 
 
7) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování vodovodu a kanalizace 
Starosta seznámil přítomné se Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování 
veřejného vodovodu a kanalizace o délce cca 110 m na pozemku ppč. 2969 v k.ú. Hamry na 
Šumavě, kdy přispívající jsou vlastníci pozemku ppč. 2970 a vlastník pozemku ppč. 2993 a v k. 
ú,. Hamry na Šumavě, kteří se budou moci připojit na vybudovaný vodovod a kanalizaci.                                                                                             
 
Starosta navrhuje uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování veřejného 
vodovodu a kanalizace o délce cca 110 m na pozemku ppč. 2969 v k.ú. Hamry na Šumavě, kdy 
přispívající jsou vlastníci pozemku ppč. 2970 a vlastník pozemku ppč. 2993 a v k. ú,. Hamry 
na Šumavě. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Připomínky: p. Žáček k bodu 3.5. smlouvy – projednána změna.  
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku na vybudování veřejného vodovodu a kanalizace o délce cca 110 m na pozemku ppč. 
2969 v k.ú. Hamry na Šumavě, kdy přispívající jsou vlastníci pozemku ppč. 2970 a vlastník 
pozemku ppč. 2993 a v k. ú, Hamry na Šumavě. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:       5        Proti :      0      Zdrželi se :     0   
 
Usnesení č. 159/2021 bylo schváleno. 
 
8)  
a) Smlouva o dílo na akci “Vodovod Hamry - Hamerský dvůr“ 
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o dílo na realizaci stavby „Vodovod Hamry – 
Hamerský dvůr“  o délce cca 110 m firmou Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, Nýrsko za cenu 
289.800,- Kč bez DPH. Tato Smlouva bude uzavřena po obdržení finančního příspěvku na 
vybudování vodovodu a kanalizace přispívajícími vlastníky pozemku ppč. 2970 a vlastníkem 
pozemku ppč. 2993 a v k. ú. Hamry na Šumavě. 
 
Starosta navrhuje uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Vodovod Hamry – Hamerský 
dvůr“ firmou Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, Nýrsko za cenu 289.800,- Kč bez DPH po 
obdržení finančního příspěvku na vybudování vodovodu a kanalizace přispívajícími vlastníky 
pozemku ppč. 2970 a vlastníkem pozemku ppč. 2993 a 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 s uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Vodovod 
Hamry – Hamerský dvůr“ firmou Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, Nýrsko za cenu 289.800,- 
Kč bez DPH po obdržení finančního příspěvku na vybudování vodovodu a kanalizace 
přispívajícími vlastníky pozemku ppč. 2970 a vlastníkem pozemku ppč. 2993 a v k. ú. Hamry 
na Šumavě. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5        Proti :      0       Zdrželi se :      0 
 
Usnesení č. 160/2021 bylo schváleno. 
 
9)  
a) Akce „Kanalizace Hamry – Hamerský dvůr“ 
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o dílo na realizaci stavby „Kanalizace Hamry – 
Hamerský dvůr“ o délce cca 110 m na pozemku ppč. 2969 v k.ú. Hamry na Šumavě firmou 
Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, Nýrsko za cenu 500 491,- Kč bez DPH. Realizace této akce 
bude provedena Dobrovolným svazkem obcí Údolí pod Ostrým, Nýrsko. Obec Hamry poskytne 
investiční příspěvek na realizaci stavby ve výši 500 491,- Kč DSO Údolí pod Ostrým. Stavba 
bude realizována, pokud obec Hamry obdrží finanční příspěvek na vybudování vodovodu a 
kanalizace přispívajícími vlastníky pozemku ppč. 2970 a vlastníkem pozemku ppč. 2993 a v k. 
ú. Hamry na Šumavě. 
 
Starosta navrhuje poskytnout investiční příspěvek DSO Údolí pod Ostrým, Nýrsko na realizaci 
stavby „Kanalizace Hamry – Hamerský dvůr“ o délce cca 110 m na pozemku ppč. 2969 v k.ú. 
Hamry na Šumavě ve výši 500 491,- Kč.  
Stavba bude realizována, pokud obec Hamry obdrží finanční příspěvek na vybudování 
vodovodu a kanalizace přispívajícími vlastníky pozemku ppč. 2970 a vlastníkem pozemku ppč. 
2993 a 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 s poskytnutím investičního příspěvku DSO Údolí pod 
Ostrým, Nýrsko na realizaci stavby „Kanalizace Hamry – Hamerský dvůr“ o délce cca 110 m 
na pozemku ppč. 2969 v k.ú. Hamry na Šumavě ve výši 500 491,- Kč, pokud obec Hamry 
obdrží finanční příspěvek na vybudování vodovodu a kanalizace přispívajícími vlastníky 
pozemku ppč. 2970 a vlastníkem pozemku ppč. 2993 a v k. ú. Hamry na Šumavě. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:       5        Proti :      0         Zdrželi se :     0      
 
Usnesení č. 161/2021 bylo schváleno. 
 
9)  
b) Zajištění odborného dozoru při výstavbě akce „Kanalizace a vodovod  Hamry – 
Hamerský dvůr“ 
Starosta seznámil přítomné s cenovou nabídkou AQUAŠUMAVA, Chudenín 30, 340 22 
Nýrsko ve výši 10.528,- Kč bez DPH na zajištění odborného dozoru při výstavbě „Kanalizace 



a vodovod Hamry – Hamerský dvůr“ o délce cca 110 m na pozemku ppč. 2969 v k.ú. Hamry 
na Šumavě. 
 
Starosta navrhuje odsouhlasit cenovou nabídkou AQUAŠUMAVA, Chudenín 30, 340 22 
Nýrsko ve výši 10.528,- Kč bez DPH na zajištění odborného dozoru při výstavbě „Kanalizace 
a vodovod Hamry – Hamerský dvůr“ o délce cca 110 m na pozemku ppč. 2969 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 s cenovou nabídkou AQUAŠUMAVA, Chudenín 30, 
340 22 Nýrsko ve výši 10.528,- Kč bez DPH na zajištění odborného dozoru při výstavbě 
„Kanalizace a vodovod Hamry – Hamerský dvůr“ o délce cca 110 m na pozemku ppč. 2969 
v k. ú. Hamry na Šumavě. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:       5        Proti :      0         Zdrželi se :     0      
 
Usnesení č. 162/2021 bylo schváleno. 
 
10) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2021 
Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu rozpočtovými opatřenými č. 1/2021. 
 
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. 1/2021. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:       5      Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 163/2021 bylo schváleno. 
 
11) Diskuse, ostatní, připomínky 
 
a) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-
0014889/VB/001 – stavba zemního kabelového vedení NN, pojistková skříň v pilíři 
s umístěním na pozemcích ppč. 3297, 3340, 3394 v k. ú. Hamry na Šumavě s ČEZ Distribuce, 
a.s., IČ:24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín s jednorázovou náhradou ve výši 
5000,- Kč 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 Smlouvy o zřízení věcného břemene- 
služebnosti č. IV-12-0014889/VB/001 – stavba zemního kabelového vedení NN, pojistková 
skříň v pilíři s umístěním na pozemcích ppč. 3297, 3340, 3394 v k. ú. Hamry na Šumavě 
s ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín s jednorázovou 
náhradou ve výši 5000,- Kč bez DPH. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5       Proti :      0         Zdrželi se :     0      
 
Usnesení č. 164/2021 bylo schváleno. 
 
b) ČR obvodní oddělení Nýrsko v roce 2020 
Starosta seznámil přítomné se Zprávou o bezpečnostní situaci a kriminalitě v obvodu Policie 
ČR obvodní oddělení Nýrsko v roce 2020. 
  
ZO vzalo na vědomí. 
 
c) Žádost o dotaci na rok 2021 
Starosta seznámil přítomné s žádostí Klubu českých turistů, oblast Plzeňského kraje, 
Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň, o příspěvek na obnovu a údržbu turistických značených tras 
procházející v obci, na údržbu několika směrovníků a výměnu několika směrovek v obci. 
 
Starosta navrhuje poskytnout Klubu českých turistů, oblast Plzeňského kraje, Veleslavínova 
30, 301 00 Plzeň, příspěvek na obnovu a údržbu turistických značených tras procházející v obci, 
na údržbu několika směrovníků a výměnu několika směrovek v obci. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Návrhy: Zastupitelé se shodují na výši příspěvku 10.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč Klubu 
českých turistů, oblast Plzeňského kraje, Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň, na obnovu a údržbu 
turistických značených tras procházející v obci, na údržbu několika směrovníků a výměnu 
několika směrovek v obci. 
 
Výsledek hlasování:   Pro :     5       Proti :     0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 165/2021 bylo schváleno. 
 
d) Žádost o projednání žádostí p. Arendáše 
Pan Petrželka seznámil přítomné se žádostí p. Arendáše o umístění značení zákaz zastavení na 
místě vjezdu do objektu bývalé roty. Značení bude instalováno.  Dále p. Petrželka seznámil 
s požadavkem p. Arendáše na účast finančního výboru u případného výběrového řízení 
rekonstrukce koupelen v č.p. 30.  
 
 
 
 
 



e) Informování občanů o konání zastupitelstva 
Pan Žáček navrhuje zasílat informace o konání zastupitelstva občanům, kteří se přihlásí 
k odběru těchto informací u OÚ. 
  
 
 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení 
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného 

dne 28. 3. 2021 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech 
  
 
156) 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 31. 1. 2021 
5. Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti  
6. Žádost o poskytnutí dotace z Plzeňského kraje na úpravu lyžařských běžeckých tras 

2020/2021 
7. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování vodovodu a kanalizace obci 

Hamry 
  8.   Smlouva o dílo na akci „Vodovod Hamry - Hamerský dvůr“ 
  9.   Akce „Kanalizace Hamry – Hamerský dvůr“ 
 10.  Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2021 
11.  Diskuse, ostatní, připomínky 
 
157) Zastupitelstvo obce Hamry poskytuje účelovou dotaci na zajištění dopravní obslužnosti 
ve výši 5.368,- Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň.  
Dále zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 5.368,- Kč s Plzeňským krajem, se sídlem 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 
 
158) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti na Plzeňský kraj za zajištění 
údržby lyžařské stopy v obci Hamry z dotačního titulu „Úprava lyžařských běžeckých tras 
2020/2021“ o dotaci ve výši 7.200,- Kč. 
 
159) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku na vybudování veřejného vodovodu a kanalizace o délce cca 110 m na pozemku ppč. 
2969 v k.ú. Hamry na Šumavě, kdy přispívající jsou vlastníci pozemku ppč. 2970 a vlastník 
pozemku ppč. 2993 a v k. ú, Hamry na Šumavě.  
 
160) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
„Vodovod Hamry – Hamerský dvůr“ firmou Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, Nýrsko za 
cenu 289.800,- Kč bez DPH po obdržení finančního příspěvku na vybudování vodovodu a 
kanalizace přispívajícími vlastníky pozemku ppč. 2970 a vlastníkem pozemku ppč. 2993 a 
v k. ú. Hamry na Šumavě. 
 
161) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím investičního příspěvku DSO Údolí pod 
Ostrým, Nýrsko na realizaci stavby „Kanalizace Hamry – Hamerský dvůr“ o délce cca 110 m 
na pozemku ppč. 2969 v k.ú. Hamry na Šumavě ve výši 500 491,- Kč, pokud obec Hamry 
obdrží finanční příspěvek na vybudování vodovodu a kanalizace přispívajícími vlastníky 
pozemku ppč. 2970 a vlastníkem pozemku ppč. 2993 a v k. ú. Hamry na Šumavě. 
 
 
 
 



162) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s cenovou nabídkou AQUAŠUMAVA, Chudenín 
30, 340 22 Nýrsko ve výši 10.528,- Kč bez DPH na zajištění odborného dozoru při výstavbě 
„Kanalizace a vodovod Hamry – Hamerský dvůr“ o délce cca 110 m na pozemku ppč. 2969 
v k. ú. Hamry na Šumavě. 
 
163) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními  
č. 1/2021. 
 
164) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene- 
služebnosti č. IV-12-0014889/VB/001 – stavba zemního kabelového vedení NN, pojistková 
skříň v pilíři s umístěním na pozemcích ppč. 3297, 3340, 3394 v k. ú. Hamry na Šumavě 
s ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín s jednorázovou 
náhradou ve výši 5000,- Kč bez DPH. 
 
165) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč Klubu 
českých turistů, oblast Plzeňského kraje, Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň, na obnovu a údržbu 
turistických značených tras procházející v obci, na údržbu několika směrovníků a výměnu 
několika směrovek v obci. 
 


