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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 30.1.2017 od 17:00 

hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno:      6 

Omluven:     1 (p. Hostašová) 

 

 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Nabídka na zpracování dělení p.p.č. 100/1 a nabídky realizace umístění 

         infrasturtury (vodovod, kanalizace, elektřina, veřejné osvětlení) 

5) Prodej a směna části p.p.č. 87 v k.ú. Hory u Jenišova 

6) Záměr o směně části p.p.č. 100/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

7) Koupě části p.p.č 113/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

8) Žádost VSOZČ o příspěvek na vybudování kanalizace v Horách 

9) Pořízení PC 

10) Příspěvek na varhany do chrámu sv. Víta 

11) Změna trasy veřejného osvětlení na p.p.č. 114 

12) Změna rozpočtového provizoria 2017 

13) Plán kulturních akcí 

14) Soutěž „Zlatý erb“ 

15) Nabídka dotačních možností prostřednictvím MZe 

16) Nabídka úvěru Raiffeisenbank im Stiftland eG 

17) Informace k podání žaloby na rozhodnutí o komplexních pozemkových 

         úpravách a její vliv na uskutečnění záměru změny č. 10 ÚP Hory 

18) Přeshraniční spolupráce - partner 

19) Různé 

20) Diskuse 

21) Dodatek č. 2 ke Stanovám DSO Mikroregion Sokolov – východ 

22) Obecní pozemky Pod rybníkem 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo program. 

 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 01/01/2017 

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

zápisu. 

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 02/01/2017 

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

12.12.2016. 
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Bod 4) Nabídka na zpracování dělení p.p.č. 100/1 a nabídky realizace umístění 

infrasturtury (vodovod, kanalizace, elektřina, veřejné osvětlení) 

Usnesení č. 03/01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje, aby v rámci budování splaškové kanalizace 

na p.p.č. 79 mezi č.p.  39 a 84 byla provedena úprava dešťové kanalizace průměrem 

250 mm zatrubněním, položen vodovodní řad o průměru 90 mm, provedeny související 

terénní úpravy pro budoucí komunikační propojení a pověřuje starostu k předložení 

nabídek dodavatelů a zpracování projektové dokumentace pro tuto infrastrukturu. 

 

Bod 5) Prodej a směna části p.p.č. 87 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 04/01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje záměr směny části p.p.č. 87 (ostatní plocha)  v k.ú. 

Hory u Jenišova o výměře 89 m
2
. 

 

Bod 6) Záměr o směně části p.p.č. 100/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 05/01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu jednáním o možnosti budoucí směny části 

p.p.č. 100/1 a 92 za p.p.č. 99/4 v k.ú. Hory u Jenišova. 

 

Bod 7) Koupě části p.p.č 113/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 06/01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu jednáním s vlastníkem p.p.č. 113/1 o získání 

její části za účelem provedení infrastruktury na p.p.č. 79 v k.ú. Hory u Jenišova. 

 

Bod 8) Žádost VSOZČ o příspěvek na vybudování kanalizace v Horách 

Usnesení č. 07/01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje poskytnutí příspěvku Vodohospodářskému sdružení 

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

2 400 000 K na vybudování splaškové kanalizace v Horách. 

 

Bod 9) Pořízení PC 

Usnesení č. 08/01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pořízení PC do kanceláře starosty obce do ceny 

30 500 Kč. 
 

Bod 10) Příspěvek na varhany do chrámu sv. Víta 

Usnesení č. 09/01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje poskytnutí finančního daru 500 Kč chrámu sv. Víta  

v Praze.  

 

Bod 11) Změna trasy veřejného osvětlení na p.p.č. 114 

Usnesení č. 10/01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje plánovanou rekonstrukci linky NN na p.p.č. 114 

a s tím související změnou trasy veřejného osvětlení dle projednaného návrhu 

projektanta akce Ing. Marka. 

 

Bod 12) Změna rozpočtového provizoria 2017 

Usnesení č. 11/01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu pravidla rozpočtového provizoria pro rok 

2017, a to navýšením výdajů schválených usnesením č. 121/12/2016 o 19 000 Kč 

na nákup posypové soli na ošetření místních komunikací a o 30 500 Kč na pořízení PC. 
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Bod 14) Soutěž „Zlatý erb“ 

Usnesení č. 12/01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje účast obce v soutěži „Zlatý erb“. 

 

Bod 17) Informace k podání žaloby na rozhodnutí o komplexních pozemkových 

úpravách a její vliv na uskutečnění záměru změny č. 10 ÚP Hory 

Usnesení č. 13/01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů záměr pořízení změny č. 10 Územního plánu sídelního útvaru Hory. 

Usnesení č. 14/01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, žádost 

o pořizování změny č. 10 Územního plánu sídelního útvaru Hory Magistrátem města 

Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad. 

Usnesení č. 15/01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory
 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

určuje zastupitele obce pana Milana Pokorného pro spolupráci s pořizovatelem 

při pořizování územně plánovací dokumentace obce Hory. 

 

Bod 18) Přeshraniční spolupráce – partner 

Usnesení č. 16 /01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zahájení jednání o přeshraniční spolupráci 

s vedením města Goldkronach v Bavorsku v rámci Euregia Egrensis Bavorsko. 

 

Bod 21) Dodatek č. 2 ke Stanovám DSO Mikroregion Sokolov – východ 

Usnesení č. 17/01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje dodatek č. 2 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Sokolov – východ. 

 

Bod 22) Obecní pozemky Pod rybníkem 

Usnesení č. 18/01/2017 

Zastupitelstvo obce Hory požaduje předložení nabídky od firmy A. Komlyashkin, M. 

Hloušek na spoluúčast při zainvestování infrastruktury na p.p.č. 205/6. 

 

 

 

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  3.2.2017 

Sejmuto: 18.2.2017 


