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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 27.11.2017 

od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno:      6 

Omluven:     1(Novek) 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Nabídka na odznaky a tužky 

5) Advent v SRN 3.12.2017  

6) Záměr o nájmu p.p.č. 127/1v k.ú. Hory u Jenišova– Czech Outdoor 

7) Záměr o prodeji p.p.č. 100/18 v k.ú. Hory u Jenišova 

8) Zápisy zastupitelstva obce 

9) Reklamní poutače 

10) Splašková kanalizace pro č.p. 44, 32 a p.p.č.198/1 

11) Dotační možnosti 

12) Komunikace na p.p.č. 216/3, 92, 87, 102/2, 172/1, 74 a 73 

13) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-0004926/VB/01 pro  p.p.č. 181/4 

14) Inventarizace majetku a závazků za rok 2017 

15) Zrušení pohledávky za zpracování Encyklopedie obcí a měst 

16) Žádost VSOZČ o příspěvek na vybudování veřejných částí odboček 

         splaškové kanalizace obce Hory 

17) Změna rozpočtu č. 5 

18) Různé 

19) Diskuse 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program. 

 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 126/11//2017 

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo p. Milana Nezbedu a p. Miroslava Pišteje ověřovateli 

zápisu. 

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 127/11/2017 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 

30.10.2017. 

 

Bod 6) Záměr o nájmu p.p.č. 127/1v k.ú. Hory u Jenišova– Czech Outdoor 

Usnesení č. 128/11/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje záměr o nájmu části p.p.č. 127/1 v k.ú. Hory 

u Jenišova (ostatní plocha) o výměře 497 m2 pro umístění reklamního zařízení. 
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Bod 7) Záměr o prodeji p.p.č. 100/18 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 129/11/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej p.p.č.100/18 (trvalý travní porost) o výměře 

538 m2 a p.p.č. 100/19 (trvalý travní porost) o výměře 642 m2 1
*. Oba pozemky se 

nacházejí v k.ú. Hory u Jenišova a výše jejich cen bude stanovena dle znaleckých 

posudků. 

 

Bod 8) Zápisy zastupitelstva obce 

Usnesení č. 130/11/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pořizování audiozáznamu z každého zasedání 

zastupitelstva pro potřeby zastupitelů a zapisovatelky bez jeho zveřejňování. 

 

Usnesení č. 131/11/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyvěšování zápisů z každého zasedání zastupitelstva. 

 

Bod 13) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-0004926/VB/01 pro  p.p.č. 181/4 

Usnesení č. 132/11/2017 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti  

č. IP-12-0004926/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a.s. Tepliská 874/8, 405 02 Děčín 

za jednorázovou náhradu ve výši 6 000 Kč a pověřuje starostu jejím podepsáním.  

 

Bod 14) Inventarizace majetku a závazků za rok 2017 

Usnesení č. 133/11/2017 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí jmenování inventarizační komise ve složení 2
* 

a Plán inventur na rok 2017. 

 

Bod 15) Zrušení pohledávky za zpracování Encyklopedie obcí a měst 

Usnesení č. 134/11/2017 

Zastupitelstvo obce Hory ruší pohledávku za společností Arbor servis s.r.o., Vintířov 45, 

357 35 Vintířov za zpracování Encyklopedie obcí a měst ve výši 2 273 Kč. 

 

Bod 16) Žádost VSOZČ o příspěvek na vybudování veřejných částí odboček  splaškové 

kanalizace obce Hory 

Usnesení č. 135/11/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje poskytnutí příspěvku Vodohospodářskému sdružení 

obcí západních Čech se sídlem Studentská 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy Vary ve výši 

369 835,43 Kč na navýšené náklady na kanalizační přípojky dle skutečného provedení. 

Usnesení č. 136/11/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 

s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech se sídlem Studentská 328/64, 

Doubí, 360 07 Karlovy Vary o poskytnutí příspěvku na realizaci obecní 

                                                           
1 * Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadě Hory. 

 
2 * Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadě Hory. 

 



Stránka 3 z 3 

 

vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI, odst.10c/ stanov VSOZČ na akci                                  

Hory kanalizace – přípojky, navýšení nákladů dle skutečného provedení ve výši 

369 835,43 Kč a pověřuje starostu Milana Pokorného jejím podepsáním.  

 

Bod 17) Změna rozpočtu č. 5 

Usnesení č. 137/11/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 5, kterou se výše příjmů, výdajů 

ani financování nemění. 

 

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 28.11.2017 

Sejmuto: 13.12.2017 


