Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hamry
konaného dne 10. 10. 2021 od 19.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Hamrech
___________________________________________________________________________
Přítomni : členové ZO dle presenční listiny
Omluveni : --Neomluveni: p. Sýkora
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 5. 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 29. 9. 2021 do 10. 10. 2021. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že jsou přítomni 4 členové 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. 5/2021 : p. Žáček, p. Svítek, zapisovatel p. Petrželka
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a navrhuje změnu programu takto:
vyndat bod 6. Prodej pozemku st.p.č. 460 v k.ú. Hamry na Šumavě, neboť o tomto bylo již
rozhodnuto na veřejném zasedání 15. 8. 2021 a místo toho zařadit bod 6 a) Obecně závazná
vyhláška obce Hamry č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství a bod 6 b) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
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 15. 8. 2021
5. Oprava mostku „ Mužík“
6. a) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
b) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
7. Pronájem pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě
8. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2021
9. Diskuse, ostatní, připomínky

Výsledek hlasování: Pro:

4

Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 183/2021 bylo schváleno.
4) Kontrola zápisu z 15. 8. 2021
Návrhy na pořízení změny územního plánu obce Hamry - zaslán dopis manželům
Cvrčkovým zastoupenými advokátem Mgr. Metelkou.
Pronájem pozemku p. p. č. 3397 v k. ú. Hamry na Šumavě – bod jednání.
Finanční pomoc obcím postiženým tornádem – zaslána finanční pomoc ve výši 10.000,- Kč.
Oprava komunikace v oblasti Hamerský dvůr – podepsána Smlouva o dílo.
Oprava bytu č. 2 v č.p. 30 – bylo okopáno zdivo.
5) Oprava mostu „Mužík“
Starosta seznámil přítomné se stavem mostu „Mužík“. Dle revize je třeba opravit, otryskat a
natřít ocelovou konstrukci a zábradlí, dále vyměnit podkladové a příčné pojezdové hranoly.
Tyto opravy nelze dělat na místě z důvodu umístění mostu nad řekou Úhlavou a v ochranném
vodárenském pásmu Nýrské přehrady. Proto se musí mostní konstrukce demontovat a odvést
k opravě. Po dobu opravy bude přes řeku umístěna dřevěná lávka. Oprava bude probíhat od
25. 10 – do 30. 11. 2021.
Starosta seznámil přítomné s cenovou nabídkou firmy LS stavby, s.r.o. Nýrsko na opravu
mostku Hamry – mostek „Mužík“ za cenu 327.326,- Kč včetně DPH.
Starosta navrhuje zadat opravu mostku „Mužík“ firmě LS stavby, s.r.o. Nýrsko za cenu
327.326,- Kč včetně DPH.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s opravou mostku „Mužík“ firmou LS stavby, s.r.o. Nýrsko
za cenu 327.326,- Kč včetně DPH. Dále souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s f. LS stavby,
s.r.o. Nýrsko.
Výsledek hlasování: Pro:

4

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 184/2021 bylo schváleno.
6. a) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Starosta seznámil přítomné s Obecně závaznou vyhláškou obce Hamry č. 2/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Sazba poplatku činí 600,- Kč, účinnost vyhlášky od 1. 1. 2022
Starosta navrhuje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství

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. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro :

4

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 185/2021 bylo schváleno.
6. b) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Starosta seznámil přítomné s Obecně závaznou vyhláškou obce Hamry č. 3/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Účinnost vyhlášky od 1. 1. 2022
Starosta navrhuje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
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. 3/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro :

4

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 186/2021 bylo schváleno.
7) Pronájem pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě
a) Žádost o pronájem části pozemku ppč. 3397 v k. ú. Hamry na Šumavě
Starosta seznámil přítomné, že záměr pronájmu části pozemku 3397 v k. ú. Hamry na Šumavě
o výměře 1298 m2 byl zveřejněn na úřední desce dne 18. 8. 2021 a sejmut 3. 9. 2021. Současně
byl záměr zveřejněn na „elektronické úřední desce“.
Starosta navrhuje pronajmout část pozemku p. p. č. 3397 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře
324 m2 společnosti PDM NETOS s.r.o., Eliášova 394/18, Praha – Bubeneč,
za cenu 3,- Kč/m2 do 31. 12. 2022 z důvodu používání pozemku k podnikatelské činnosti.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem pozemku p. p. č. 3397 o výměře 324 m2
v k. ú. Hamry na Šumavě společnosti PDM NETOS s.r.o., Eliášova 394/18, Praha – Bubeneč,
za cenu 3,- Kč/m2 do 31. 12. 2022.

Výsledek hlasování: Pro:

4

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 187/2021 bylo schváleno.
b) Starosta seznámil přítomné s tím, že skončí nájemní doba u pronajímaných pozemků u
domu č.p. 23 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, část p. p. č. 2997 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 pozemku
část st. p. č. 335 a část p. p. č. 2997 v k. ú. Hamry na Šumavě.
Výsledek hlasování: Pro:

4

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 188/2021 bylo schváleno.
8) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2021
Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu rozpočtovými opatřenými č. 3/2021.
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. 3/2021.
Výsledek hlasování: Pro:

4

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Usnesení č. 189/2021 bylo schváleno.
9) Diskuse, ostatní, připomínky
a) Oprava hřbitovní zdi
Starosta zadal zkušebně opravit hřbitovní zeď a p. Brož vypracoval cenovou nabídku na opravu
5 bm za cenu 3.540,- Kč bez DPH tj. za 708,- Kč/bm. V letošním roce bude opravena přední
část zdi v délce cca 40 m.
b) Most Konečný“
Starosta seznámil přítomné se stavem mostku „Konečný“ a s projektovou dokumentací.
c) Stodola u č.p. 23
Starosta seznámil přítomné se stavem stodoly

d) Technické zázemí obce
Starosta seznámil přítomné s projektovou dokumentací na technické zázemí.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:40 hodin.

Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného
dne 10. 10. 2021 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

183) 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 15. 8. 2021
5. Oprava mostku „ Mužík“
6. a) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
b) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
7. Pronájem pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě
8. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2021
9. Diskuse, ostatní, připomínky
184) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s opravou mostku „Mužík“ firmou LS stavby, s.r.o.
Nýrsko za cenu 327.326,- Kč včetně DPH. Dále souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s f. LS
stavby, s.r.o. Nýrsko.
185) Zastupitelstvo obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
186) Zastupitelstvo obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
187) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem pozemku p. p. č. 3397 o výměře 324
m2 v k. ú. Hamry na Šumavě společnosti PDM NETOS s.r.o., Eliášova 394/18, Praha –
Bubeneč, za cenu 3,- Kč/m2 do 31. 12. 2022.
188) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemku
část st. p. č. 335 a část p. p. č. 2997 v k. ú. Hamry na Šumavě.
189) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními
č. 3/2021.

