
Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hamry 
konaného dne 11. 9. 2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti  

Obecního úřadu v Hamrech 
___________________________________________________________________________ 
Přítomni : členové ZO dle presenční listiny 
Omluveni : p. Svítek 
 
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 4. 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 31. 8. 2022 do 11. 9. 2022. 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. 2022 
 
     Ověřovatelé zápisu č. 4/2022: p. Sýkora, 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 19. 6. 2022 
5. Závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým za rok 2021 
6. Založení vkladového účtu 
7. Sanace zdiva v bytě č. 30/2 
8. Smlouva o zpracování osobních údajů při využívání služby Hostovaná elektronická 

spisová služba AthenA s Plzeňský krajem 
9. Smlouva o umístění zařízení varovného a informačního systému s ČEZ Distribuce, a.s. 
10. Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 3 
11. Diskuse, ostatní, připomínky 

 
Výsledek hlasování:   Pro:      4       Proti:      0       Zdrželi se:    0 
 
Usnesení č. 229/2022 bylo schváleno. 
 
 



4) Kontrola zápisu z 19. 6. 2022 
Výměna zdrojů tepla v bytech domu č.p. 23 - uzavřena Smlouva 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 292.143,70 Kč včetně DPH (zvýšena cena o 4.881,75 Kč  z důvodu vyšší ceny kotle) a 
Smlouva 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. Smlouva o přidělení dotace zatím 
nebyla podepsána. 
Hamry - varovný a informační systém s napojením na JSVV – HZS ČR – uzavřena Smlouva 
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. 
Dále byla podepsána smlouva o přidělení dotace ve výši 250.000,- Kč na tuto akci. 
Úprava lyžařských běžeckých tras 2021/2022  byla podepsána smlouva o přidělení dotace ve 
výš 8 .000,- Kč.  
Smlouva o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém 
Digitální technické mapy Plzeňského kraje – byla uzavřena Smlouva 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. 
 
5) 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. 5. 2022 a sejmut 30. 6. 2022. 
 
Starosta navrhuje vzít na vědomí závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým 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 Údolí pod Ostrým za rok 
2021. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:     4       Proti :        0       Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 230/2022 bylo schváleno. 
 
6) Založení vkladového účtu 
Starosta seznámil přítomné s nabídkou České spořitelny na založení vkladového účtu pro 
zhodnocení volných finančních prostředků.       

Starosta navrhuje souhlasit se založením dvou vkladových účtu po dobu 1 měsíce s roční 
úrokovou sazbou 3,20 % a po dobu 6 měsíců s roční úrokovou sazbou 4,20 % pro zhodnocení 
volných finančních prostředků. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 



Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se založením dvou vkladových účtu po dobu 1 měsíce 
s roční úrokovou sazbou 3,20 % a po dobu 6 měsíců s roční úrokovou sazbou 4,20 % pro 
zhodnocení volných finančních prostředků. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      4        Proti :      0      Zdrželi se :     0   
 
Usnesení č. 231/2022 bylo schváleno. 
 
7) Sanace zdiva v bytě č. 30/2 
Starosta seznámil přítomné s nabídkou f. EZK SANACE STAVEB s.r.o., Koterovská 9, Plzeň 
na sanaci zdiva v bytě č. 30/2  na chemickou injektážní clonu za cenovou nabídku 73.807,- Kč 
včetně DPH. 
Starosta navrhuje v letošním roce provést chemickou injektážní clonu za cenovou nabídku 
73.807,- Kč včetně DPH a s další úpravou bytu pokračovat až v příštím roce po vyhodnocení 
účinnosti provedených prací. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s provedením chemické injektážní clony za cenovou 
nabídku 73.807,- Kč včetně DPH firmou EZK SANACE STAVEB s.r.o., Koterovská 9, Plzeň 
a další úpravu bytu provést až v příštím roce po vyhodnocení účinnosti provedených prací. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      4        Proti :      0      Zdrželi se :     0   
 
Usnesení č. 232/2022 bylo schváleno. 
 
8) Smlouva o zpracování osobních údajů při využívání služby Hostovaná elektronická 
spisová služba AthenA  
Starosta seznámil přítomné s předloženou Smlouvou o zpracování osobních údajů při 
využívání služby Hostovaná elektronická spisová služba AthenA  (kterou užíváme) 
s Plzeňským krajem., se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Tato smlouva se uzavírá v zájmu 
zajištění ochrany osobních údajů. 
 
Starosta navrhuje uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů při využívání služby 
Hostovaná elektronická spisová služba AthenA 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 zpracování osobních údajů při 
využívání služby Hostovaná elektronická spisová služba AthenA s Plzeňským krajem, se 
sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 
 



Výsledek hlasování:   Pro :      4      Proti :       0       Zdrželi se :      0 
 
Usnesení č. 233/2022 bylo schváleno. 
 
9) Smlouva o umístění zařízení varovného a informačního systému s ČEZ Distribuce, a.s. 
Starosta seznámil přítomné s předloženou Smlouvou o bezúplatném umístění zařízení 
varovného a informačního systému na opěrných bodech ČEZ Distribuce, a.s. 
Starosta navrhuje uzavřít Smlouvu č. SUZB/6028/2022 o bezúplatném umístění zařízení 
varovného a informačního systému na opěrných bodech ČEZ Distribuce, a.s. v obci Hamry 
s ČEZ Distribuce, a.s. 
 
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 č. SUZB/6028/2022 o bezúplatném 
umístění zařízení varovného a informačního systému na opěrných bodech ČEZ Distribuce, 
a.s. v obci Hamry s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 , 405 02 Děčín. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:       4          Proti :         0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 234/2022 bylo schváleno. 
 
 
10) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2022 
Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu rozpočtovými opatřenými č. 3/2022. 
 
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. 3/2022. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:       4        Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 235/2022 bylo schváleno. 
                                                                                   
11) Diskuse, ostatní, připomínky 
 
 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:40 hod. 
 
 
 
 
 



Usnesení 
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného 

dne 11. 9. 2022 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech 
  
 
229) 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 19. 6. 2022 
5. Závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým za rok 2021 
6. Založení vkladového účtu 
7. Sanace zdiva v bytě č. 30/2 
8. Smlouva o zpracování osobních údajů při využívání služby Hostovaná elektronická 

spisová služba AthenA s Plzeňský krajem 
9. Smlouva o umístění zařízení varovného a informačního systému s ČEZ Distribuce, a.s. 
10. Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 3 
11. Diskuse, ostatní, připomínky 

 
230) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým za 
rok 2021. 
 
231) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se založením dvou vkladových účtu po dobu 1 
měsíce s roční úrokovou sazbou 3,20 % a po dobu 6 měsíců s roční úrokovou sazbou 4,20 % 
pro zhodnocení volných finančních prostředků. 
 
232) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s provedením chemické injektážní clony za cenovou 
nabídku 73.807,- Kč včetně DPH firmou EZK SANACE STAVEB s.r.o., Koterovská 9, Plzeň 
a další úpravu bytu provést až v příštím roce po vyhodnocení účinnosti provedených prací. 
 
233) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zpracování osobních údajů 
při využívání služby Hostovaná elektronická spisová služba AthenA s Plzeňským krajem, se 
sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 
 
234) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy č. SUZB/6028/2022 o 
bezúplatném umístění zařízení varovného a informačního systému na opěrných bodech ČEZ 
Distribuce, a.s. v obci Hamry s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
 
235) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními  
č. 3/2022. 
 
 


