
Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Hamry 
konaného dne 5. 12. 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 6. 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 24. 11. 2021 do 5. 12. 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. 6/2021 : 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 10. 10. 2021 
5. Žádost p. Ryvolové 
6. Žádost p. Vilímka 
7. Pronájem pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě 
8. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2021 
9. PSOV 2022 
10. Rozpočet obce Hamry na rok 2022 
11. Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou 

aglomerací 
12. Babybox 
13. Diskuse, ostatní, připomínky 

 
Výsledek hlasování:   Pro:     5       Proti:      0       Zdrželi se:    0 
 
Usnesení č. 190/2021 bylo schváleno. 



4) Kontrola zápisu z 10. 10. 2021 
Oprava mostu „ Mužík“ zrealizována. 
Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství a Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3/2021 o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství – zveřejněny, účinné od 1. 1. 2022. 
Pronájem pozemku p. p. č. 3397 v k. ú. Hamry na Šumavě – uzavřena nájemní smlouva. 
Pronájem pozemků u domu č.p. 23 – bod jednání. 
Oprava hřbitovní zdi – opraveno 44 bm. 
Stodola u č.p. 23 – zbourán dřevěný přístřešek, zajištěn štít stodoly a proveden dřevěný obklad. 
 
5) Žádost p. Ryvolové 
Starosta seznámil přítomné s písemnou žádostí s přílohami p. Ryvolové o dílčí změnu 
územního plánu obce Hamry z funkční plochy rekreace (R) na funkční plochu bydlení 
v rodinných domech venkovské (BV) na pozemku st. p. č 400 v k. ú. Hamry na Šumavě  
Písemná žádost má stejný obsah jako ústní žádost, která byla projednána na veřejném 
zasedání zastupitelstva obce Hamry dne 15. 8. 2021 za přítomnosti p. Václava Ryvoly, p. 
Renáty Ryvolové, p. Lucie Ryvolové a p. akad. arch. Václava Hodana.  
Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasilo s pořízením Změny územního plánu obce Hamry. 
 
Starosta navrhuje schválený Územní plán obce Hamry neměnit. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí s pořízením Změny územního plánu obce Hamry. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5       Proti :        0       Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 191/2021 bylo schváleno. 
 
6) Žádost p. Vilímka o zápůjčku 
Starosta seznámil přítomné s žádostí p. Ladislava Vilímka o zápůjčku ve výši 15.000,- Kč 
z důvodů nečekaných výdajů. Zápůjčka bude splácena měsíčními splátkami ve výši 1.000,- 
Kč po dobu 15 měsíců. 
 
Starosta navrhuje poskytnout žadateli bezúročnou zápůjčku ve výši 13.000,- Kč, se splátkami 
ve výši 1.000,- Kč od 1. 2. 2022. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím bezúročné zápůjčky p. Ladislavu 
Vilímkovi ve výši 13.000,- Kč se splátkami ve výši 1.000,- Kč měsíčně od 1. 2. 2022. 
 
Výsledek hlasování:   Pro :     5        Proti :     0       Zdrželi se :     0 



Usnesení č. 192/2021 bylo schváleno. 
 
7) Pronájem pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě 
Starosta seznámil přítomné, že záměr pronájmu pozemků část st. p. č. 335 a část p. p. č. 2997 
vše v k. ú. Hamry na Šumavě byl zveřejněn na úřední desce dne 11. 10. 2021 a sejmut  
27. 10. 2021. Současně byl záměr zveřejněn na „elektronické úřední desce“. 
Starosta navrhuje pozemky u domu Hamry č.p. 23 - část p. p. č. 2997 a část st. p. č. 335  
v k. ú. Hamry na Šumavě pronajmout nájemcům domu č. p. 23 na dobu délky uzavření 
nájemní smlouvy na byt za cenu 1,- Kč/m2/rok (tj. 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022).  
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem (pachtem) pozemků u domu Hamry č.p. 23 
- část p. p. č. 2997 a část st. p. č. 335 v k. ú. Hamry na Šumavě nájemcům domu  
č. p. 23 na dobu délky uzavření nájemní smlouvy na byt za cenu 1,- Kč/m2/rok (tj. 1. 1. 2022 
– 31. 12. 2022).  
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5        Proti :      0      Zdrželi se :     0   
 
Usnesení č. 193/2021 bylo schváleno. 
 
8) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2021 
Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu rozpočtovými opatřenými č. 4/2021. 
 
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. 4/2021. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:       5       Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 194/2021 bylo schváleno. 
 
9) Plán stabilizace a obnovy obce Hamry 2022 
Starosta seznámil přítomné s Plánem stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2022. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2022. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:     5         Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 



Usnesení č. 195/2021 bylo schváleno. 
 
10) Rozpočet obce Hamry na rok 2022 
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl vyvěšen 15. 11. 2021 na úřední desce. Současně byl 
zveřejněn na „elektronické úřední desce“. 
 
Starosta navrhl, aby byl schválen rozpočet na rok 2022. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje rozpočet na rok 2022 dle § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích podle předloženého návrhu jako vyrovnaný s příjmy  
ve výši 3.754.155,- Kč, výdaji ve výši 3.754.155,- Kč s financováním ve výši -363000,- Kč. 
Splátky úvěru jsou kryty finančními prostředky na účtech obce. 
Závazným ukazatelem jsou stanoveny paragrafy. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5       Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 196/2021 bylo schváleno. 
 
11) Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou 
aglomerací 
Starosta seznámil přítomné se studií proveditelnosti: „Propojení skupinových vodovodů 
Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“. 
Starosta navrhuje nezapojovat se do akce „Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – 
Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“ 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s tím, že se nebude obec zapojovat do akce „Propojení 
skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5       Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 197/2021 bylo schváleno. 
   
12) Babybox 
Starosta seznámil přítomné se žádostí spolku  BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess 
pomáhají odloženým dětem, z.s. se sídlem Pod Oborou 88, Praha 10, IČ:27006891 o 
poskytnutí daru na výměnu babybox v Klatovské nemocnici. 
 
Starosta navrhuje poskytnout peněžitý dar ve výši 2.000,- Kč.  
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 



Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím peněžitého daru ve výši 2. 000,- Kč  
na  výměnu babybox v Klatovské nemocnici spolku BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess 
pomáhají odloženým dětem, z.s. se sídlem Pod Oborou 88, Praha 10, IČ:27006891. 
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:     5        Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 198/2021 bylo schváleno. 
                                                                                        
13) Diskuse, ostatní, připomínky 
a) Návrh rozpočtu DSO Úhlava na rok 2022 
Starosta seznámil přítomné s rozpočtem DSO Úhlava na rok 2022.  Rozpočet byl zveřejněn 
dne 19. 11. 2021 i na „elektronické úřední desce“.  
ZO vzalo na vědomí. 
 
b) Návrh - střednědobý výhled rozpočtu DSO Úhlava na rok 2023 - 2026 
Starosta seznámil přítomné se střednědobým výhledem rozpočtu DSO Úhlava na rok  
2023 - 2026.  Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn dne 19. 11. 2021 i na „elektronické 
úřední desce“.  
ZO vzalo na vědomí 
 
c) Zimní úprava běžeckých tratí 2021 - 2022 
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o dílo na zimní úpravu běžeckých tratí s firmou 
BENOCO s.r.o. Plzeň. Cena za úpravu činí 1000,- Kč včetně DPH za jedno projetí trasy s tím, 
že celkové náklady nepřesáhnou 20.000,- 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 uzavřením Smlouvy o dílo na zimní úpravu běžeckých 
tratí s firmou BENOCO s.r.o. Plzeň. Cena za úpravu činí 1000,- Kč včetně DPH za jedno projetí 
trasy s tím, že celkové náklady nepřesáhnou 20.000,- Kč včetně DPH. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:     5       Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 199/2021 bylo schváleno. 
                                                                                        
d) Výměna kotlů v bytech domu č.p. 23 
Starosta seznámil přítomné s nutností výměny kotlů v bytech domu č.p. 23 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30  hodin. 
 
 
 



Usnesení 
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného 

dne 5. 12. 2021 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech 
  
 
190) 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 10. 10. 2021 
5. Žádost p. Ryvolové 
6. Žádost p. Vilímka 
7. Pronájem pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě 
8. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2021 
9. PSOV 2022 
10. Rozpočet obce Hamry na rok 2022 
11. Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou 

aglomerací 
12. Babybox 
13. Diskuse, ostatní, připomínky 

 
191) Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí s pořízením Změny územního plánu obce Hamry. 
 
192) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím bezúročné zápůjčky p. Ladislavu 
Vilímkovi ve výši 13.000,- Kč se splátkami ve výši 1.000,- Kč měsíčně od 1. 2. 2022. 
 
193) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem (pachtem) pozemků u domu Hamry 
č.p. 23 - část p. p. č. 2997 a část st. p. č. 335 v k. ú. Hamry na Šumavě nájemcům domu  
č. p. 23 na dobu délky uzavření nájemní smlouvy na byt za cenu 1,- Kč/m2/rok (tj. 1. 1. 2022 
– 31. 12. 2022).  
 
194) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními  
č. 4/2021. 
 
195) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 
2022. 
 
196) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje rozpočet na rok 2022 dle § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích podle předloženého návrhu jako vyrovnaný s příjmy  
ve výši 3.754.155,- Kč, výdaji ve výši 3.754.155,- Kč s financováním ve výši -363000,- Kč. 
Splátky úvěru jsou kryty finančními prostředky na účtech obce. 
Závazným ukazatelem jsou stanoveny paragrafy. 
 
197) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s tím, že se nebude obec zapojovat do akce 
„Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“. 
 
198) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím peněžitého daru ve výši 2. 000,- Kč 
na výměnu babybox v Klatovské nemocnici spolku BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess 
pomáhají odloženým dětem, z.s. se sídlem Pod Oborou 88, Praha 10, IČ:27006891. 
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy. 



 
199) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zimní úpravu 
běžeckých tratí s firmou BENOCO s.r.o. Plzeň. Cena za úpravu činí 1000,- Kč včetně DPH za 
jedno projetí trasy s tím, že celkové náklady nepřesáhnou 20.000,- Kč včetně DPH. 
 


