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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 24.4.2017 od 17:00 

hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno:      7 

Omluven:     nikdo 

 

 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a  smlouva  o právu  

          provedení stavby  č. IV-12-0011353/VB/1, p.č.  203/87, II. etapa, 38 RD, kNN 

          – ČEZ Distribuce a.s. 

5) Babybox – žádost o příspěvek 

6) Pravidla prodeje obecních pozemků – dodatek 

7) Zrušení smlouvy o dílo č. 10270630 na PD kanalizačních přípojek se spol. KV 

         engineering 

8) Smlouva o dílo se spol. KV engineering na PD vodovodních 

         a kanalizačních přípojek 

9) Průzkumy pro PD vodovodních a kanalizačních přípojek 

10) Žádost o odprodej p.p.č. 197/2 a části p.p.č 205/1 

11) Ceny pozemků na p.p.č. 100/11, 100/12, 197/2 a 205/1 

12) Záměr prodeje části p.p.č 205/1 

13) Žádost o předložení dokladů ke komunitnímu centru 

14) Různé 

15) Diskuse 

16) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti 

         a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0004926/VB1,Hory, KV, pč.181/4, 

         kNN 

17) Revokace usnesení č. 13/01/2017, 14/01/2017 a 15/01/2017 

18) Získání p.p.č. 100/1 od Státního pozemkového úřadu 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program. 

 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 46/04/2017 

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo p. Karla Špeciána  a p. Miroslava Pišteje ověřovateli 

zápisu. 
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Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 47/04/2017 

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

27.2.2017 a 30.3.2017. 

 

Bod 4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a  smlouva  o právu  

provedení stavby  č. IV-12-0011353/VB/1, p.č.  203/87, II. etapa, 38 RD, kNN  – ČEZ 

Distribuce a.s. 

Usnesení č. 48/04/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0011353/VB/1 

se společností ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín za jednorázovou 

náhradu ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu jejím podepsáním.  
 

Bod 5) Babybox – žádost o příspěvek 

Usnesení č. 49/04/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností 

Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., IČ 27006891, Pod Oborou 88, 104 00 Praha 

10 – Hájek na poskytnutí dotace ve výši 500 Kč na pořízení nového babyboxu 

v Mariánských Lázních. 
 

Bod 7) Zrušení smlouvy o dílo č. 10270630 na PD kanalizačních přípojek se spol. KV 

engineering 

Usnesení č. 50/04/2017 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí zrušení smlouvy o dílo č. 10270630 

na vyhotovení projektové dokumentace kanalizačních přípojek se spol. KV engineering 

spol. s r.o., Závodu míru 584, 360 01 Karlovy Vary. 
 

Bod 8) Smlouva o dílo se spol. KV engineering na PD vodovodních  a kanalizačních 

přípojek 

Usnesení č. 51/04/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje smlouvu o dílu č. 17033007 na vyhotovení projektové 

dokumentace vodovodních a kanalizačních přípojek se spol. KV engineering spol. s r.o., 

Závodu míru 584, 360 01 Karlovy Vary dle přílohy č. 2. 
 

Bod 9) Průzkumy pro PD vodovodních a kanalizačních přípojek 

Usnesení č. 52/04/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje nabídku spol. KV engineering spol. s r.o., Závodu 

míru 584,360 01 Karlovy Vary na provedení průzkumu stávajících objektů, které budou 

napojeny na vodovod a kanalizaci za cenu 900 Kč bez DPH za průzkum 1 objektu 

s předpokládaným rozsahem 53 objektů včetně ceny za geodetické zaměření v celkové 

výši 9 400 Kč bez DPH.  
 

Bod 12) Záměr prodeje části p.p.č 205/1 

Usnesení č. 53/04/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 205/1 (trvalý 

travní porost) o výměře cca 2 000 m2. 
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Bod 16) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti 

a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0004926/VB1,Hory, KV, pč.181/4,  kNN 

Usnesení č. 54/04/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-

0004926/VB1,Hory, KV, pč.181/4,  kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 

874/8, 405 02 Děčín za jednorázovou náhradu ve výši 2 500 Kč a pověřuje starostu jejím 

podepsáním. 

 

Bod 17) Revokace usnesení č. 13/01/2017, 14/01/2017 a 15/01/2017 

Usnesení č. 55/04/2017 

Zastupitelstvo obce Hory revokuje usnesení č. 13/01/2017, 14/01/2017 a 15/01/2017. 

 

Bod 18) Získání p.p.č. 100/1 od Státního pozemkového úřadu 

Usnesení č. 56/04/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje získání p.p.č. 100/1 a pověřuje starostu obce 

k jednání v této věci se Státním pozemkovým úřadem. 
 

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 28.4.2017 

Sejmuto: 15.5.2017 


