
Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hamry 
konaného dne 19. 6. 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 3. 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 8. 6. 2022 do 19. 6. 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. 3/2022: p. Svítek, p. Žáček, zapisovatel p. Petrželka 
 
3) Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a navrhuje změnu programu takto: 
zařadit pod bod 10) Hamry – varovný a informační systém s napojením na JSVV – HZS ČR, 
bod 11) Úprava lyžařských běžeckých tras 2021/2022, 
bod 12) Plán financování obnovy vodovodu v obci Hamry pro období 2022 – 2031, 
bod 13) Smlouva o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro 
systém Digitální technické mapy Plzeňského kraje. 
 
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. 4. 2022 
5. Závěrečný účet obce Hamry za rok 2021 
6. Schválení účetní závěrky obce Hamry za rok 2021 
7. Závěrečný účet DSO Úhlava za rok 2021 
8. Výměna zdrojů tepla v bytech domu č.p. 23 
9. Ceník poskytovaných služeb 
10. Hamry – varovný a informační systém s napojením na JSVV – HZS ČR 
11. Úprava lyžařských běžeckých tras 2021/2022 
12. Plán financování obnovy vodovodu v obci Hamry pro období 2022 – 2031 a pravidla  
      pro tvorbu a čerpání fondu obnovy vodohospodářského majetku 



13. Smlouva o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro 
systém Digitální technické mapy Plzeňského kraje 

14. Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 2 
15. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Hamry pro další volební období 
16. Diskuse, ostatní, připomínky 

 
Výsledek hlasování:   Pro:     5        Proti:      0       Zdrželi se:    0 
 
Usnesení č. 215/2022 bylo schváleno. 
 
4) Kontrola zápisu z 10. 4. 2022 
Uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 
6.655,- Kč s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 
Uzavřen 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. Oprava byla provedena v měsíci květnu 
2022.  
Byla podána žádost na Plzeňský kraj za zajištění údržby lyžařské stopy v obci Hamry 
z dotačního titulu „Úprava lyžařských běžeckých tras 2021/2022“ o dotaci ve výši 8.000,- Kč 
– bod jednání. 
Varovný a informační systém obce – podána 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 z programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby 
obcí Plzeňského kraje 2022“ - bod jednání. 
 
5) Závěrečný účet obce Hamry za rok 2021 
Starosta seznámil přítomné s vyúčtováním hospodaření obce Hamry za rok 2021, se zprávou 
o výsledku 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 
2021. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce dne 2. 6. 2022 a sejmut 19. 6. 2022. 
 
Starosta navrhuje schválit celoroční hospodaření obce Hamry a závěrečný účet obce  
za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje celoroční hospodaření obce Hamry a závěrečný účet 
obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez 
výhrad. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:     5       Proti :        0       Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 216/2022 bylo schváleno. 
 
 



6) Schválení účetní závěrky obce Hamry za rok 2021 
Starosta seznámil přítomné s vyúčtováním hospodaření obce Hamry za rok 2021.        

Starosta navrhuje schválit účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce  
za účetní období 2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021.  
 
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 2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021.  
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. 217/2022 bylo schváleno. 
 
7) Závěrečný účet DSO Úhlava za rok 2021 
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem DSO Úhlava za rok 2021. 
 
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce dne 25. 5. 2022 a sejmut 10. 6. 2022. 
 
Starosta navrhuje vzít na vědomí závěrečný účet DSO Úhlava za rok 2021. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí závěrečný účet DSO Úhlava za rok 2021. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:     5         Proti :      0      Zdrželi se :     0   
 
Usnesení č. 218/2022 bylo schváleno. 
 
 
 



8) Výměna zdrojů tepla v bytech domu č.p. 23 
Starosta informoval přítomné o přidělení dotace od Plzeňského kraje ve výši 240.000,- Kč    
na akci „ Výměna zdrojů tepla v bytech domu č.p. 23“.    
Dále informoval o předložení Smlouvy o dílo f. TOPI Klatovy, spol. s r. o. Aretinova 65,  
339 01 Klatovy na provedení výměny zdrojů tepla v bytech č. 1, 2 a 4 domu č.p. 23 za cenu 
287.261,95 Kč včetně DPH a Smlouvy o dílo p. Janem Brožem, Milence 76, 340 22 Nýrsko 
na provedení stavebních úprav při výměně zdrojů tepla v bytech domu č.p. 23 za cenu 
57.440,00  Kč včetně DPH. 
Starosta navrhuje přijmout tuto dotaci a podepsat Smlouvu o dílo s firmou TOPI Klatovy, 
spol. s r. o.na provedení výměny zdrojů tepla v bytech č. 1, 2 a 4 domu č.p. 23 za cenu 
287.261,95 Kč včetně DPH a Smlouvu o dílo s p. Janem Brožem na provedení stavebních 
úprav při výměně zdrojů tepla v bytech domu č.p. 23 za cenu 57.440,00 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 240.000,- Kč na akci 
„Výměna zdrojů tepla v bytech domu č.p. 23“ a souhlasí s podpisem smlouvy o přidělení 
dotace.  
Dále zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s firmou TOPI Klatovy, spol. 
s r. o. na provedení výměny zdrojů tepla v bytech č. 1, 2 a 4 domu č.p. 23 za cenu  
287.261,95 Kč včetně DPH a Smlouvu o dílo s p. Janem Brožem na provedení stavebních 
úprav při výměně zdrojů tepla v bytech domu č.p. 23 za cenu 57.440,00 Kč včetně DPH. 
 
Výsledek hlasování:   Pro :      5       Proti :       0       Zdrželi se :      0 
 
Usnesení č. 219/2022 bylo schváleno. 
 
9) Ceník poskytovaných služeb 
Starosta navrhuje změnit ceník poskytovaných služeb z důvodu zvyšování mezd zaměstnanců, 
oprav mechanizace, zvýšení ceny pohonných hmot takto: 
 

Služba  
DPH 21% 

Cena bez DPH – 
Kč/Mth  
do 30. 6. 2022 

Nová cena bez DPH  
Kč/Mth 
od 1. 7. 2022 

Traktor + sněhová radlice  - zimní údržba             700 850 
Traktor + rozmetadlo zimního posypu + posyp     800 950 
Traktor + návěs                                                        650 800 
Traktor + příkopová sekačka 700 850 
Traktor ( poskytnutí služby )                                   550 700 

 
    

Služba 
DPH 21% 

Cena bez DPH 
Kč/hod 

Nová cena bez DPH  
Kč/hod 

Zaměstnanec 250 250 
Motorová pila                                                             100 100 
Křovinořez 100 100 



Pojezdová sekačka                                                     100 100 
        

Služba 
DPH 21% 

Cena bez DPH 
za každý 
započatý den 

Nová cena bez DPH 
za každý započatý den 

Vibrační deska 300 300 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou ceníku poskytovaných služeb od 1. 7. 2022 
dle níže uvedené tabulky: 
 

Služba  
DPH 21% 

Cena bez DPH  
Kč/Mth 
od 1. 7. 2022 

Traktor + sněhová radlice  - zimní údržba             850 
Traktor + rozmetadlo zimního posypu + posyp     950 
Traktor + návěs                                                        800 
Traktor + příkopová sekačka 850 
Traktor ( poskytnutí služby )                                   700 

    
Služba 
DPH 21% 

Cena bez DPH  
Kč/hod 

Zaměstnanec 250 
Motorová pila                                                             100 
Křovinořez 100 
Pojezdová sekačka                                                     100 

        
Služba 
DPH 21% 

Cena bez DPH 
za každý započatý den 

Vibrační deska 300 
 
Výsledek hlasování:   Pro:        5            Proti :         0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 220/2022 bylo schváleno. 
 
 
10) Hamry - varovný a informační systém s napojením na JSVV – HZS ČR 
Starosta informoval přítomné o přidělení dotace od Plzeňského kraje ve výši 250.000,- Kč    
na akci „Hamry – varovný a informační systém s napojením na JSVV – HZS ČR “  
z programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022“. 
Dále informoval o předložení Smlouvy o dílo f. SOVT-RADIO, Plzeň, na zřízení 
bezdrátového místního informačního systému v obci, který bude sloužit jako digitální 
sirénový přijímač pro napojení do jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva a 
rozhlas v ceně 327.305,- Kč včetně DPH 



Starosta navrhuje přijmout tuto dotaci a podepsat Smlouvu o dílo s firmou SOVT-RADIO, 
Plzeň, na zřízení bezdrátového místního informačního systému v obci, který bude sloužit jako 
digitální sirénový přijímač pro napojení do jednotného systému varování a vyrozumění 
obyvatelstva a rozhlas v ceně 327.305,- 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 250.000,- Kč na akci 
„Hamry – varovný a informační systém s napojením na JSVV – HZS ČR “ a souhlasí 
s podpisem smlouvy o přidělení dotace.  
Dále zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s firmou SOVT-RADIO, Plzeň, 
na zřízení bezdrátového místního informačního systému v obci, který bude sloužit jako 
digitální sirénový přijímač pro napojení do jednotného systému varování a vyrozumění 
obyvatelstva a rozhlas v ceně 327.305,- Kč včetně DPH. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:       5        Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 221/2022 bylo schváleno. 
 
11) Úprava lyžařských běžeckých tras 2021/2022 
Starosta informoval přítomné o přidělení dotace od Plzeňského kraje ve výši 8.000,- Kč    na 
úpravu lyžařských běžeckých tras 2021/2022. 
Starosta navrhuje přijmout tuto dotaci 
 
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 výš 8 .000,- Kč na 
úpravu lyžařských běžeckých tras 2021/2022 a souhlasí s podpisem smlouvy o přidělení 
dotace.  
 
Výsledek hlasování:   Pro:     5        Proti :      0      Zdrželi se :     0   
 
Usnesení č. 222/2022 bylo schváleno. 
 
12) Plán financování obnovy vodovodu v obci Hamry pro období 2022 – 2031 a pravidla  
pro tvorbu a čerpání fondu obnovy vodohospodářského majetku z  
a) Starosta seznámil přítomné s Plánem financování obnovy vodovodu v obci Hamry pro 
období 2022 – 2031 zpracovaný f. AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín. 

Starosta navrhuje schválit předložený Plán financování obnovy vodovodu v obci Hamry pro 
období 2022 – 2031. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 



Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje Plán financování obnovy vodovodu v obci Hamry pro 
období 2022 – 2031.  
 
Výsledek hlasování:   Pro:       5       Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 223/2022 bylo schváleno. 

b) Starosta navrhuje upravit Pravidla pro tvorbu a čerpání fondu obnovy vodohospodářského 
majetku z roku 2018, a to v článku č. 3, a to že jednorázový příděl v roce 2022 bude ve výši 
40.000,00 Kč, a každoroční příděl v rámci schválení rozpočtu ve výši 40.000,00 Kč.  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje změnu Pravidel pro tvorbu a čerpání fondu obnovy 
vodohospodářského majetku s účinností od 20. 6. 2022. 
  
Výsledek hlasování:   Pro:      5         Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 224/2022 bylo schváleno. 
 
13) Smlouva o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí 
pro systém Digitální technické mapy Plzeňského kraje 
Starosta seznámil přítomné s předloženou Smlouvou o mapování a aktualizaci dat technické 
infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém Digitální technické mapy Plzeňského kraje 
Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 
 
Starosta navrhuje uzavřít Smlouvu o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve 
vlastnictví obcí pro systém Digitální technické mapy Plzeňského kraje  s Plzeňským krajem, 
se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 
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 mapování a aktualizaci dat 
technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém Digitální technické mapy Plzeňského 
kraje  s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:       5        Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 225/2022 bylo schváleno. 
 
14) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2022 
Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu rozpočtovými opatřenými č. 2/2022. 
 
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. 2/2022. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:       5       Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 226/2022 bylo schváleno. 
 
15) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Hamry pro další volební období 
Starosta seznámil přítomné s vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční  
23. 9. – 24. 9. 2022. 
Dále seznámil přítomné s tím, že dle § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních), 
ve znění pozdějších změn, musí zastupitelstvo stanovit počet členů zastupitelstva obce 
s přihlédnutím k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu na další volební období. 
     
Starosta navrhuje, aby zastupitelstvo obce bylo 7 členné v dalším volebním období.  
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje dle § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních 
zřízeních), ve znění pozdějších změn, že zastupitelstvo obce Hamry bude 7 členné v dalším 
volebním období. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      5        Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 227/2022 bylo schváleno. 
                                                                                        
16) Diskuse, ostatní, připomínky 
 
a ) Žádost o podporu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z.s., klub 
„Radost“ 
Starosta seznámil přítomné s žádostí o finanční příspěvek na podporu Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR z.s., klub „Radost“, Prostějov 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
ZO vzalo na vědomí. 
 
b) Technické zázemí sportoviště 
Starosta seznámil přítomné s návrhem na úpravu technického zázemí na sportovišti, které 
bylo také projednáno se Sportovním klubem Hamry, z.s. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 



Zastupitelé nemají žádné námitky proti tomuto řešení.  
 
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 2. 5. 2022 do 30. 11. 2022. Příspěvek od Úřadu práce bude činit 
maximálně 12.000,- 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 :        0   
 
Usnesení č. 228/2022 bylo schváleno. 
 
d) Navýšení cen za likvidaci odpadů od 1. 7. 2022  
Starosta seznámil přítomné s navýšením cen za likvidaci odpadů od 1. 7. 2022 f. 
Západočeskými komunálními službami a.s. 
 
e) Příspěvek na pečovatelskou službu 
Starosta seznámil přítomné s výší příspěvku za pečovatelskou službu  
 
f) Závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým za rok 2021 
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem DSO Údolí pod Ostrým za rok 2021. 
 
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce dne 15. 6. 2022  
 
ZO vzalo na vědomí. 
  
 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:35 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Usnesení 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného 
dne 19. 6. 2022 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech 

  
 
215) 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. 4. 2022 
5. Závěrečný účet obce Hamry za rok 2021 
6. Schválení účetní závěrky obce Hamry za rok 2021 
7. Závěrečný účet DSO Úhlava za rok 2021 
8. Výměna zdrojů tepla v bytech domu č.p. 23 
9. Ceník poskytovaných služeb 
10. Hamry – varovný a informační systém s napojením na JSVV – HZS ČR 
11. Úprava lyžařských běžeckých tras 2021/2022 
12. Plán financování obnovy vodovodu v obci Hamry pro období 2022 – 2031 a pravidla  
      pro tvorbu a čerpání fondu obnovy vodohospodářského majetku 
13. Smlouva o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro 

systém Digitální technické mapy Plzeňského kraje 
14. Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 2 
15. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Hamry pro další volební období 
16. Diskuse, ostatní, připomínky 

 
216) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje celoroční hospodaření obce Hamry a závěrečný 
účet obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 
bez výhrad. 
 
217) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce  
za účetní období 2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021.  
 
218) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí závěrečný účet DSO Úhlava za rok 2021. 
 
219) Zastupitelstvo obce Hamry přijímá dotaci od Plzeňského kraje ve výši 240.000,- Kč na 
akci „Výměna zdrojů tepla v bytech domu č.p. 23“ a souhlasí s podpisem smlouvy o přidělení 
dotace.  
Dále zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s firmou TOPI Klatovy, spol. 
s r. o. na provedení výměny zdrojů tepla v bytech č. 1, 2 a 4 domu č.p. 23 za cenu  
287.261,95 Kč včetně DPH a Smlouvu o dílo s p. Janem Brožem na provedení stavebních 
úprav při výměně zdrojů tepla v bytech domu č.p. 23 za cenu 57.440,00 Kč včetně DPH. 
 
220) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou ceníku poskytovaných služeb od 1. 7. 
2022 dle níže uvedené tabulky: 
 
 
 
 
 



Služba  
DPH 21% 

Cena bez DPH  
Kč/Mth 
od 1. 7. 2022 

Traktor + sněhová radlice  - zimní údržba             850 
Traktor + rozmetadlo zimního posypu + posyp     950 
Traktor + návěs                                                        800 
Traktor + příkopová sekačka 850 
Traktor ( poskytnutí služby )                                   700 

    
Služba 
DPH 21% 

Cena bez DPH  
Kč/hod 

Zaměstnanec 250 
Motorová pila                                                             100 
Křovinořez 100 
Pojezdová sekačka                                                     100 

        
Služba 
DPH 21% 

Cena bez DPH 
za každý započatý den 

Vibrační deska 300 
 
221) Zastupitelstvo obce Hamry přijímá dotaci od Plzeňského kraje ve výši 250.000,- Kč na 
akci „Hamry – varovný a informační systém s napojením na JSVV – HZS ČR “ a souhlasí 
s podpisem smlouvy o přidělení dotace.  
Dále zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s firmou SOVT-RADIO, Plzeň, 
na zřízení bezdrátového místního informačního systému v obci, který bude sloužit jako 
digitální sirénový přijímač pro napojení do jednotného systému varování a vyrozumění 
obyvatelstva a rozhlas v ceně 327.305,- Kč včetně DPH. 
 
222) Zastupitelstvo obce Hamry přijímá dotaci od Plzeňského kraje ve výš 8 .000,- Kč na 
úpravu lyžařských běžeckých tras 2021/2022 a souhlasí s podpisem smlouvy o přidělení 
dotace.  
 
223) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje Plán financování obnovy vodovodu v obci Hamry 
pro období 2022 – 2031. 
 
224) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje změnu Pravidel pro tvorbu a čerpání fondu obnovy 
vodohospodářského majetku s účinností od 20. 6. 2022. 
 
225) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o mapování a aktualizaci dat 
technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém Digitální technické mapy Plzeňského 
kraje  s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 
 
226) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními  
č. 2/2022. 
 
227) Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje dle § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn, že zastupitelstvo obce Hamry bude 7 členné 
v dalším volebním období. 
 
 



228) 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. 
 


