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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 30.5.2016 od 17:00 

hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno:      5 

Omluven:     2 (p. Hostašová, Špecián) 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Skartovací nádoba 

5) Žádost o poskytnutí příspěvku (Junák) 

6) Žádost o zapůjčení stanu (Junák) 

7) Komunitní kompostování 

8) Sportoviště – ČEZ – dotace 

9) Informace ke galerii J.W. Goetha 

10) Informace k budování splaškové kanalizace 

11) Obecní rybník – změna územního plánu 

12) Mikroregion Sokolov – východ – informace  k mezinárodnímu projektu 

          zapojení místních toků 

13) Smlouva o zpracování a podání žádosti o dotaci  na vybudování galerie 

         J.W. Goetha a loutkové scény  (ABRI, s.r.o.)  

14) Různé 

15) Diskuse 
16) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena – 

          služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0004462/VB2  

17) Propustek a zatrubňování 

18) Změna rozpočtu č. 2 

19) Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci obcí 

20) Prohlášení a darovací smlouva na inženýrské sítě plánované výstavby 

          areálu RD „ Pod rybníkem“ 

21) Přidělení dotace od MZe na opravu márnice 

22) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.stavby:               

          IV-12-0010047/VB/1,  stavba:Hory, p.č. 51, kNN 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program. 

 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č.  49/05/2016 
Zastupitelstvo obce Hory zvolilo ověřovateli zápisu Miroslava Pišteje a Milana Nezbedu 

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 50/05/2016 

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

25.4.2016. 



Stránka 2 z 3 

 

Bod 5) Žádost o poskytnutí příspěvku (Junák) 

Usnesení č. 51/05/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje poskytnutí finančního daru p. Petru Zemanovi, 1
* za 

osobní podíl na tvorbě volnočasových aktivit pro děti ve skautském hnutí, ve výši 2 000 

Kč.  

 

Bod 6) Žádost o zapůjčení stanu (Junák) 

Usnesení č. 52/05/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zapůjčit obecní stan p. Zemanovi na oslavu výročí 

přístavu ORION a letní skautský tábor v termínech tak, jak je v žádosti uvedeno, pod 

podmínkou jeho opravy. 

 

Bod 8) Sportoviště – ČEZ – dotace 

Usnesení č. 53/05/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podání žádosti o dotaci společnosti ČEZ a.s. 

na vybudování sportoviště. 

 

Bod 11) Obecní rybník – změna územního plánu 

Usnesení č. 54/05/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podat žádost Magistrátu města Karlovy Vary – 

odbor územního plánování na zpracování zadání změny č. 10 ÚPSÚ Hory za účelem 

vybudování obecního rybníku. 

 

Bod 13) Smlouva o zpracování a podání žádosti o dotaci  na vybudování galerie   J.W. 

Goetha a loutkové scény  (ABRI, s.r.o.)  

Usnesení č. 55/05/2016 

Zastupitelstvo obce Hory revokuje usnesení č. 13/01/2016. 

 

Usnesení č. 56/05/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zpracování žádosti o dotaci na vybudování 

společenského centra obce v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika 

– Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020 nebo v rámci Programu spolupráce Česká 

republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 prostřednictvím společnosti ABRI s.r.o. –

Dotační a rozvojová agentura, Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov, za cenu 121 000 Kč při 

podání žádosti a dalších 121 000 Kč pokud bude dotace přidělena. Obě ceny jsou včetně 

DPH. 

 

Bod 17) Propustek a zatrubňování 

Usnesení č. 57/05/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje provedení rozboru vody před propustkem u č.p. 102. 

 

Bod 18) Změna rozpočtu č. 2 

Usnesení č. 58/05/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 2 podle přílohy číslo 2, kterou se 

výše příjmů, výdajů ani financování nemění. 

                                                           
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. 
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Bod 19) Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci obcí 

Usnesení č. 59/05/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje návrh dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci mezi Obcí 

Hory a Statutárním městem Karlovy Vary za účelem umístění dětí s trvalým pobytem 

v obci v předškolním školském zařízení, v rozsahu dle požadavku obce a kapacitních 

možností předškolního školského zařízení a za dodržení přednostního umístění dětí, 

které navštěvovaly předškolní zařízení v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, pro školní rok 2016/2017. 
Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce p. Pokorného podepsáním dodatku č. 2 

Smlouvy o spolupráci obcí. 

 

Bod 20) Prohlášení a darovací smlouva na inženýrské sítě plánované výstavby areálu 

RD „ Pod rybníkem“ 
 

Usnesení č. 60/05/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prohlášení o vypořádání majetkových poměrů 

dokončených vodohospodářských stavebních objektů v areálu RD „Pod rybníkem“ 

a darovací smlouvu o převodu vodohospodářského infrastrukturního majetku 

a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

Bod 21) Přidělení dotace od MZe  na opravu márnice 

Usnesení č. 61/05/2016 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu oslovit minimálně 3 dodavatele na opravu 

márnice. 

 

Bod 22) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.stavby:IV-12-0010047/VB/1, 

 stavba:Hory, p.č. 51, kNN 

Usnesení č. 62/05/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č.stavby:IV-12-0010047/VB/1,  stavba:Hory, p.č. 51, kNN a pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

   

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  6.6.2016 

Sejmuto: 21.6.2016 


