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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 27.6.2016 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) Umístění dopravního zrcadla u č.p. 84 

5) Návrh na uzavření smlouvy na dotační management a provedení výběrového 

řízení – obnova márnice 

6) Skartovací nádoba 

7) Projednání dokumentace k územnímu řízení – galerie J.W.Goethe 

8) Nabídky dodavatelů na provedení obnovy márnice 

9) Návrhy veřejnoprávních smluv s  VSOZČ (kanalizace) 

10) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemena na p.p.č. 221/1 

11) Harmonogram kontrol kontrolního a finančního výboru v roce 2016 

12) Různé 

13) Diskuse 

14) Ceny věcných břemen 

15) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB na p.p.č.11/1  

16) Výstavba areálu RD Pod rybníkem – dodatek k trojdohodě  

17) Změna rozpočtu č. 3 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program. 

 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č.  63/06/2016 
Zastupitelstvo obce Hory zvolilo ověřovateli zápisu Karla Špeciána a Renatu 

Pastelákovou. 

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 64/06/2016 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 

30.5.2016. 

 

Bod 5) Návrh na uzavření smlouvy na dotační management a provedení výběrového 

řízení – obnova márnice 

Usnesení č. 65/06/2016 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy na provedení výběrového řízení 

a na dotační management se společností ABRI s.r.o. Dotační a rozvojová agentura, 

Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov za cenu 10 000 bez DPH. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce jejím podepsáním. 
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Bod 6) Skartovací nádoba 

Usnesení č. 66/06/2016 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a svozu skartační 

nádoby jednou za 4 měsíce za cenu 225 Kč měsíčně bez DPH s Pavlem Šlagorským, Pod 

Křížkem 1392, 363 01 Ostrov a pověřuje starostu Milana Pokorného jejím podepsáním. 

 

Bod 7) Projednání dokumentace k územnímu řízení – galerie J.W.Goethe 

Usnesení č. 67/06/2016 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje nabídku p. Martiny Sobotkové, U Porcelánky 1012, 

357 35 Chodov na vyřízení vydání územního rozhodnutí pro galerii JWG. 

 

Bod 9) Návrhy veřejnoprávních smluv s  VSOZČ (kanalizace) 

Usnesení č. 68/06/2016 
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 

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

Hory – kanalizace ve výši 2 400 000 Kč a pověřuje starostu Milana Pokorného jejím 

podepsáním.  

 

Usnesení č. 69/06/2016 
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 

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

Hory – kanalizace (odbočení kanalizačních přípojek),ve výši 1 431 366 Kč a pověřuje 

starostu Milana Pokorného jejím podepsáním.  

 

Bod 10) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemena na p.p.č. 221/1 

Usnesení č. 70/06/2016 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č.stavby:IP-12-003609/VB/1,  stavba:Hory, p.č. 221/1, Klíma, kNN a pověřuje starostu 

jejím podpisem. 

 

Bod 14) Ceny věcných břemen 

Usnesení č. 71/06/2016 
Zastupitelstvo obce Hory stanovuje cenu za zřízení věcného břemena na nemovitém 

majetku obce Hory takto:  

1) Jednorázová úhradu ve výši 10 000 Kč v případě, že inženýrské sítě budou delší 

než 10 m  

2) V případě, že inženýrské sítě budou v délce do 10 m, úhrada bude činit 1 000 Kč 

za 1 bm  

 

Bod 15) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB na p.p.č.11/1 

Usnesení č. 72/06/2016 
Zastupitelstvo obce Hory neschvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0011273/VB 

1, stavba Hory, p.č. 155/2, kNN. 
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Bod 16) Výstavba areálu RD Pod rybníkem – dodatek k trojdohodě  

Usnesení č. 73/06/2016 
Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu Milana Pokorného projednáním 

vypracování dodatku k trojdohodě se stranami Komlyashkin, Hloušek a Karlovarské 

minerální vody a.s. na úpravu průběhu výstavby obchvatové komunikace k areálům 

Pod rybníkem a ZTV Hornaberg. 

 

Bod 17) Změna rozpočtu č. 3 

Usnesení č.74/06/2016 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 3 podle přílohy číslo 3, kterou se 

výše příjmů, výdajů ani financování nemění. 

 

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  29.6.2016 

Sejmuto: 14.7.2016 


