
Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry 
konaného dne 10. 4. 2022 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 2. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2022. 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 30. 3. 2022 do 10. 4. 2022. 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. 2022 
 
     Ověřovatelé zápisu č. 2/2022: p. Svítek, p. Žáček, 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 30. 1. 2022 
5. Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti  
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Opravu komunikace Hamerský dvůr“ 
7. Dotace na úpravu lyžařských běžeckých tras 2021/2022 
8. Varovný a informační systém obce 
9. Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 1 
10. Diskuse, ostatní, připomínky 

 
Výsledek hlasování:   Pro:      5      Proti:      0       Zdrželi se:    0 
 
Usnesení č. 209/2022 bylo schváleno. 
 
 
 
 



 
4) Kontrola zápisu z 30. 1. 2022 
Stížnost p. Ryvolové – písemně zaslána odpověď na stížnost. 
Program stabilizace a obnovy venkova PK 2022 – podána žádost o dotaci. 
Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných  
nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2022 -  uzavřeny dohody. 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273001V018 s tím, že se Smlouva 
uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6. 2022 – podepsán. 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na umístění dvou chrániček na pozemku 
ppč. 3542 v k. ú. Hamry na Šumavě s manželi Míčkovými – uzavřena. 
 
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 6.655,- Kč. 
 
Starosta navrhuje poskytnout Plzeňskému kraji účelovou dotaci na zajištění dopravní 
obslužnosti ve výši 6.655,- 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 6.655,- 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 6.655,- Kč s Plzeňským krajem, se sídlem 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5      Proti :        0       Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 210/2022 bylo schváleno. 
 
6) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Opravu komunikace Hamerský dvůr“ 
Starosta seznámil přítomné s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo na „Opravu komunikace 
Hamerský dvůr“, s tím, že je navýšena cena díla o 59.4777,67 Kč, tj. 326.096,14 Kč včetně 
DPH, z důvodu zvýšení cen pohonných hmot a asfaltové směsi. Původní cena činila 
266.618,47,- Kč včetně DPH. 
Starosta navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Opravu komunikace Hamerský 
dvůr“, s navýšením díla o 59.477,67 Kč, tj. na 326.096,14 Kč včetně DPH, z důvodu zvýšení 
cen pohonných hmot a asfaltové směsi. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
 
 



Návrh usnesení  
  Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Opravu 
komunikace Hamerský dvůr“, s navýšením díla o 59.477,67 Kč, tj. na 326.096,14 Kč včetně 
DPH, z důvodu zvýšení cen pohonných hmota asfaltové směsi. 
 
Výsledek hlasování:   Pro :      5      Proti :     0       Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 211/2022 bylo schváleno. 
 
7) Žádost o poskytnutí dotace z Plzeňského kraje na úpravu lyžařských běžeckých  
     tras 2021/2022 
Starosta seznámil přítomné s vyhlášením dotačního programu Plzeňského kraje na „Úpravu 
lyžařských běžeckých tras 2021/2022“. Žádost musí být podána do 4. 5. 2022, dotace může 
být až 80 %. Celkové výdaje na úpravu lyžařské stopy fakturované firmou BENOCO, s.r.o. 
činily 11.000,- Kč, žádost o dotaci ve výši 8.800,- 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 2021/2022“ 
o dotaci ve výši 8.800,- Kč. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5       Proti :      0      Zdrželi se :     0   
 
Usnesení č. 212/2022 bylo schváleno. 
 
8) Varovný a informační systém obce 
Starosta seznámil přítomné s provedenou kontrolou Hasičského záchranného sboru 
Plzeňského kraje v součinnosti s obecním úřadem s rozšířenou působností Klatovy o 
krizovém řízení, která se uskutečnila dne 29. 3. 2022. Při této kontrole bylo zjištěno, že obec 
nemá žádný varovný systém pro osoby v obci v případě živelných pohrom, katastrof a 
mimořádných událostí. Z tohoto důvodu starosta navrhuje zřídit bezdrátový místní informační 
systém v obci, který bude sloužit jako digitální sirénový přijímač pro napojení do jednotného 
systému varování a vyrozumění obyvatelstva a rozhlas. Byla oslovena firma SOVT-RADIO, 
Plzeň, která předložila nabídku v ceně 327.305,- Kč včetně DPH.  
Dále starosta seznámil přítomné s vyhlášením programu „Odstraňování havarijních stavů a 
naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022“ Dotace se poskytuje max. do výše 90 % 
celkových nákladů obce. Žádost musí být podána do 19. 4. 2022. 
Starosta navrhuje podat žádost o dotaci „Hamry – varovný a informační systém s napojením 
na JSVV – HZS ČR “ v celkové částce 327.305,- Kč, s požadavkem o dotaci ve výši 
294.000,- Kč. Rozsah zamýšlených prací je zřízení varovného a informačního systému 
s napojením na jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva Hasičského záchranného 
sboru ČR prostřednictvím bezdrátového rozhlasu. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 



 
Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Hamry vzalo na vědomí protokol o výsledku kontroly obce provedené 
Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje v součinnosti s obecním úřadem 
s rozšířenou působností Klatovy. 
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu „Odstraňování 
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022“ na akci   „Hamry – varovný 
a informační systém s napojením na JSVV – HZS ČR “ v celkové částce 327.305,- Kč, 
s požadavkem o dotaci ve výši 294.000,- Kč. Rozsah zamýšlených prací je zřízení varovného 
a informačního systému s napojením na jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva  
Hasičského záchranného sboru ČR prostřednictvím bezdrátového rozhlasu. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5        Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 213/2022 bylo schváleno. 
 
9) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2022 
Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu rozpočtovými opatřenými č. 1/2022. 
 
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. 1/2022. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5        Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 214/2022 bylo schváleno. 
                                                                                        
10) Diskuse, ostatní, připomínky 
 
a) Technické zázemí 
Starosta seznámil přítomné se záměrem využití areálu bývalé roty a z toho vyplývající nutnosti 
zabývat se přípravou vybudování technického zázemí obce. 
 
 
b) Technické zázemí sportoviště 
Starosta seznámil přítomné se stavem technického zázemí na sportovišti. 
 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:45 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení 
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného 

dne 10. 4. 2022 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech 
  
 
209) 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 30. 1. 2022 
5. Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti  
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Opravu komunikace Hamerský dvůr“ 
7. Dotace na úpravu lyžařských běžeckých tras 2021/2022 
8. Varovný a informační systém obce 
9. Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 1 
10. Diskuse, ostatní, připomínky 

 
210) Zastupitelstvo obce Hamry poskytuje účelovou dotaci na zajištění dopravní obslužnosti 
ve výši 6.655,- 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 6.655,- Kč s Plzeňským krajem, se sídlem 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 
 
211) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 
„Opravu komunikace Hamerský dvůr“, s navýšením díla o 59.477,67 Kč, tj. na 326.096,14 Kč 
včetně DPH, z důvodu zvýšení cen pohonných hmota asfaltové směsi. 
 
212) Zastupitelstvo obce Hamry s podáním žádosti na Plzeňský kraj za zajištění údržby 
lyžařské stopy v obci Hamry z dotačního titulu „Úprava lyžařských běžeckých tras 
2021/2022“ o dotaci ve výši 8.800,- Kč. 
 
213) Zastupitelstvo obce Hamry vzalo na vědomí protokol o výsledku kontroly obce 
provedené Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje v součinnosti s obecním úřadem 
s rozšířenou působností Klatovy. 
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu „Odstraňování 
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022“ na akci   „Hamry – varovný 
a informační systém s napojením na JSVV – HZS ČR “ v celkové částce 327.305,- Kč, 
s požadavkem o dotaci ve výši 294.000,- Kč. Rozsah zamýšlených prací je zřízení varovného 
a informačního systému s napojením na jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva  
Hasičského záchranného sboru ČR prostřednictvím bezdrátového rozhlasu. 
 
214) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními  
č. 1/2022. 
 


