Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 31.10.2016
od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory
Celkový počet členů zastupitelstva: 7
Přítomno:
6
Omluven:
1 (p. Hostašová)

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemena na p.p.č. 114 v k.ú. Hory u Jenišova (vodovodní přípojka)
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemena na p.p.č. 79 v k.ú. Hory u Jenišova (vodovodní přípojka)
Záměr o prodeji p.p.č. 87 a směna části 86 v k.ú. Hory u Jenišova
Kaple zesnulých – vícepráce, svěcení, výzdoba
Komunitní centrum JWG – informace, smlouva na prováděcí projekt
Informace k postupu prací na splaškové kanalizaci
Nabídka na zpracování projektové dokumentace na opravu komunikace
na p.p.č. 216/3 a p.p.č. 172/2 k žádosti o dotaci
Změna rozpočtu č. 6 a 7
Různé
Diskuse
Zastavovací a urbanistická studie na dělení p.p.č. 100/1 v k.ú. Hory u Jenišova

Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program.
Bod 2) Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 96/10/2016
Zastupitelstvo obce Hory zvolilo ověřovateli zápisu p. Renatu Pastelákovou a p. Karla
Špeciána.
Bod 3) Kontrola plnění usnesení
Usnesení č. 97/10/2016
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne
26.9.2016.
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Bod 5) Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena na p.p.č.
79 v k.ú. Hory u Jenišova (vodovodní přípojka)
Usnesení č. 98/10/2016
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene s Evou Mikešovou, Hory 57, 362 11 Jenišov a Ivanem Mikešem,
Hory 71, 362 11 Jenišov za jednorázovou náhradu ve výši 4 000 Kč a pověřuje starostu
jejím podepsáním.
Bod 6) Záměr o prodeji p.p.č. 87 a směna části 86 v k.ú. Hory u Jenišova
Usnesení č. 99/10/2016
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 87(ostatní plocha) v k.ú.
Hory u Jenišova o výměře 26 m2.
Usnesení č. 100/10/2016
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje záměr směny části p.p.č. 87(ostatní plocha) v k.ú.
Hory u Jenišova o výměře 61 m2.
Bod 7) Kaple zesnulých – vícepráce, svěcení, výzdoba
Usnesení č. 101/10/2016
Zastupitelstvo obce Hory revokuje usnesení č. 86/08/2016 z 29.8.2016.
Usnesení č. 102/10/2016
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje provedení víceprací a méněprací na opravách
objektu márnice nad rámec schválené ceny o celkem 24 611 Kč včetně DPH.
Bod 8) Komunitní centrum JWG – informace, smlouva na prováděcí projekt
Usnesení č. 103/10/2016
Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu zajištěním dalších dvou nabídek
na zpracování dokumentace k provedení stavby vč. položkového rozpočtu
a dokumentace ke stavebnímu povolení komunitního centra JWG.
Bod 11) Změna rozpočtu č. 6 a 7
Usnesení č. 104/10/2016
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí změnu rozpočtu č. 6.
Usnesení č. 105/10/2016
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 7, kterou se rozpočtové výdaje
zvyšují na 8 837 570 Kč, financování se snižuje na 4 362 082 Kč a výše příjmů se zvyšuje
na 4 475 488 Kč.
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Bod 14) Zastavovací a urbanistická studie na dělení p.p.č. 100/1 v k.ú. Hory
Usnesení č. 106/10/2016
Zastupitelstvo pověřuje starostu k zajištění dalších dvou nabídek na vyhotovení
zastavovací a urbanistické studie na dělení p.p.č. 100/1 v k.ú. Hory u Jenišova.

Milan Pokorný
starosta obce Hory

Zdeněk Novek
místostarosta obce Hory

Vyvěšeno: 1.11.2016
Sejmuto: 16.11.2016
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