Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hamry
konaného dne 23. 5. 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 3. 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 12. 5. 2021 do 23. 5. 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. 3/2021 : 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 28. 3. 2021
5. Závěrečný účet obce za rok 2020
6. Schválení účetní závěrky obce Hamry za rok 2020
7. Akce „Úprava koupelen v bytech domu Hamry č.p. 30“
8. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Hamry na Šumavě
9. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
10. Diskuse, ostatní, připomínky
Výsledek hlasování: Pro:

5

Proti:

Usnesení č. 166/2021 bylo schváleno.

0

Zdrželi se: 0

4) Kontrola zápisu z 28. 3. 2021
Poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňskému kraji ve výši
5.368,- Kč.
Podána žádost o poskytnutí dotace z Plzeňského kraje na úpravu lyžařských běžeckých tras
2020/2021 ve výši 7.200,- Kč.
Uzavřena Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování vodovodu a kanalizace
v oblasti Hamerský dvůr. Příspěvek byl uhrazen.
Uzavřena Smlouva o dílo na realizaci akce „Vodovod Hamry – Hamerský dvůr“ s firmou
Lesní stavby s.r.o., Nýrsko.
Objednáno zajištění odborného dozoru při výstavbě akce „Kanalizace a vodovod Hamry –
Hamerský dvůr“ u firmy AQUAŠUMAVA, Chudenín.
Uzavřena Smlouva o zřízení VB – 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. Děčín.
Poskytnuta dotace ve výši 10.000,- Kč Klubu českých turistů, oblast Plzeňského kraje, na
obnovu a údržbu turistických značených tras procházející v obci, na údržbu několika
směrovníků a výměnu směrovek v obci.
Umístění značení zákazu zastavení na místě vjezdu do objektu bývalé roty.
5) Závěrečný účet obce za rok 2020
Starosta seznámil přítomné s vyúčtováním hospodaření obce Hamry za rok 2020, se zprávou
o výsledku dálkového přezkoumání hospodaření obce, které vykonaly pracovnice krajského
úřadu Plzeňského kraje. Dále se zprávou o výsledku vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcím, státním a národním fondům a jiným rozpočtům za
rok 2020. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Byly
zjištěny méně závažné chyby a nedostatky a to, že nebyla zveřejněna Smlouva o dílo na
stavební práce „Oprava havarijní zdi pod kostelem PMB v Hamrech“ ve výši 786.500,- Kč.
s DPH. Tato chyba byla napravena, Smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele –
www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-hamry dne 28. 4. 2021.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce dne 28. 4. 2021 a sejmut 23. 5. 2021.
Starosta navrhuje schválit celoroční hospodaření obce Hamry a závěrečný účet obce
za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad
a přijímá opatření s tím, že smlouvy o dílo s cenou nad 500 tisíc Kč bez DPH budou včas
zveřejňovány na profilu zadavatele.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje celoroční hospodaření obce Hamry a závěrečný účet
obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez
výhrad a přijímá opatření s tím, že smlouvy o dílo s cenou nad 500 tisíc Kč bez DPH budou
včas zveřejňovány na profilu zadavatele.

Výsledek hlasování: Pro:

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 167/2021 bylo schváleno.
6) Schválení účetní závěrky obce Hamry za rok 2020
Starosta seznámil přítomné s vyúčtováním hospodaření obce Hamry za rok 2020.
Starosta navrhuje schválit účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce
za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce
za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020.
Protokol o schválení účetní závěrky obce tvoří přílohu zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: Petr Křovina
Jiří Svítek
Jiří Petrželka
Karel Žáček
David Sýkora
Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 168/2021 bylo schváleno.
7) Akce „Úprava koupelen v bytech domu č.p. 30, Hamry“
Starosta informoval přítomné o přidělení dotace od Plzeňského kraje ve výši 100.000,- Kč
na akci „ Úprava koupelen v bytech domu č.p. 30, Hamry“.
Z důvodu, že byla snížena dotace oproti původní žádosti (245.000,00 Kč), starosta navrhuje
upravit pouze koupelnu v bytě č. 1 a č. 3 za nabídkovou cenu 185.679,- Kč včetně DPH. Tato
změna byla projednána s administrátorem Plzeňského kraje.
Dále informoval o předložení Smlouvy o dílo p. Janem Brožem, Milence 76, 340 22 Nýrsko
na provedení úprav koupelen za cenu 185.679,00 Kč včetně DPH.
Starosta navrhuje přijmout tuto dotaci a podepsat Smlouvu o dílo na provedení úpravy
koupelen v bytě č. 1 a č. 3 za nabídkovou cenu 185.679,- Kč včetně DPH.
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 100.000,- Kč
na akci „Úprava koupelen v bytech domu č.p. 30, Hamry“ a souhlasí s podpisem smlouvy
o přidělení dotace.
Dále zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s Janem Brožem, Milence 76,
340 22 Nýrsko, IČO:61753581, na provedení úprav koupelen v bytech č. 1 a č. 3 domu č.p. 30
v Hamrech za cenu 185.679,00 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 169/2021 bylo schváleno.
8) Žádost o odkoupení pozemku st. p. č. 460 v k. ú. Hamry na Šumavě
Starosta seznámil přítomné s žádostí společnosti PDM NETOS s.r.o., Eliášova 394/18, Praha –
Bubeneč o odkoupení pozemku st. p. č. 460 v k. ú Hamry na Šumavě o výměře 32 m2, který se
nachází pod stavbou garáže ( u hotelu Bílá Strž), kterou vlastní společnost PDM NETOS s.r.o.
Starosta navrhuje zveřejnit záměr prodeje pozemku st. p. č. 460 v k. ú. Hamry na Šumavě o
výměře 32 m2.
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 prodeje pozemku st. p. č. 460
v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 32 m2.
Výsledek hlasování: Pro:

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 170/2021 bylo schváleno.
9) Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Starosta seznámil přítomné s žádostí o finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na podporu Linky
bezpečí, z.s.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
ZO vzalo na vědomí.
10) Diskuse, ostatní, připomínky
a) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-120016450/1 Hamry, KT, parc. č. 3021 - NN – přípojková skříň v pilíři 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 s jednorázovou náhradou ve výši 1.000,- 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 břemeneslužebnosti č. IV-12-0016450/1 Hamry, KT, parc. č. 3021 - NN – přípojková skříň v pilíři
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 s jednorázovou náhradou ve výši
1.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro:

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 171/2021 bylo schváleno.
b) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-120016092/1 Hamry, KT, parc. č. 2993 - NN – zemní kabelové 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 s jednorázovou náhradou ve výši 1.000,- 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 břemeneslužebnosti č. IV-12-0016092/1 Hamry, KT, parc. č. 2993 - NN – zemní kabelové 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 s jednorázovou náhradou ve výši
1.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro:

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 172/2021 bylo schváleno.
c) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
Starosta seznámil přítomné s Dohodou o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku Úřadem práce v Klatovech na vytvoření 1
pracovního místa.
V rámci veřejně prospěšných prací byl přijat do pracovního poměru p. Vilímek s týdenní
pracovní dobou 20 hodin, od 17. 5. 2021 do 31. 10. 2021. Příspěvek od Úřadu práce bude
činit maximálně 11.250,- Kč měsíčně.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí uzavření Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku Úřadem práce
v Klatovech na vytvoření 1 pracovního místa.
Výsledek hlasování: Pro:

5

Proti :

0

Zdrželi se :

Usnesení č. 173/2021 bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:40 hodin.

0

Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného
dne 23. 5. 2021 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

166) 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 28. 3. 2021
5. Závěrečný účet obce za rok 2020
6. Schválení účetní závěrky obce Hamry za rok 2020
7. Akce „Úprava koupelen v bytech domu Hamry č.p. 30“
8. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Hamry na Šumavě
9. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
10. Diskuse, ostatní, připomínky
167) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje celoroční hospodaření obce Hamry a závěrečný
účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
bez výhrad a přijímá opatření s tím, že smlouvy o dílo s cenou nad 500 tisíc Kč bez DPH
budou včas zveřejňovány na profilu zadavatele.
168) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce
za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020.
169) Zastupitelstvo obce Hamry přijímá dotaci od Plzeňského kraje ve výši 100.000,- Kč
na akci „Úprava koupelen v bytech domu č.p. 30, Hamry“ a souhlasí s podpisem smlouvy
o přidělení dotace.
Dále zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s Janem Brožem, Milence 76,
340 22 Nýrsko, IČO:61753581, na provedení úprav koupelen v bytech č. 1 a č. 3 domu č.p. 30
v Hamrech za cenu 185.679,00 Kč včetně DPH.
170) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku st. p. č.
460 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 32 m2.
171) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti č. IV-12-0016450/1 Hamry, KT, parc. č. 3021 - NN – přípojková skříň v pilíři
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 s jednorázovou náhradou ve výši
1.000,- Kč bez DPH.
172) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti č. IV-12-0016092/1 Hamry, KT, parc. č. 2993 - NN – zemní kabelové 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 s jednorázovou náhradou ve výši
1.000,- Kč bez DPH.
173) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí uzavření Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku Úřadem práce
v Klatovech na vytvoření 1 pracovního místa.

