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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 29.5.2017 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) Závěrečný účet za rok 2016 

5) Rozpočtové opatření č. 1 

6) Záměr o pronájmu p.p.č. 108/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

7) Žádost o příspěvek na „Linku bezpečí“ 

8) Komunitní centrum Hory - informace 

9) Pravidla prodeje obecních pozemků – dodatek 

10) Informace Státního pozemkového úřadu a města Lokte k p.p.č. 100/1 

         v k.ú. Hory u Jenišova 

11) Různé 

12) Diskuse 

13) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č.  11/1 

         (pro nemovitost na p.p.č. 155/2) 

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

          provedení stavby č. IV-12-0012038/VB1 pro p.p.č. 105/5  

15) Malované mapy 

16) Záměr prodeje p.p.č. 100/14, 100/15, 100/16 100/17 100/18, 100/19, 100/20, 

         100/21,100/22 a  100/24 v k.ú. Hory u Jenišova 

17) Záměr směny p.p.č. 100/25 a 92/2 v k.ú. Hory u Jenišova 

18) Žádost o odprodej obecního pozemku 

19) Nabídka na odkoupení 3 pozemkových parcel 

20) Kompostéry 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program. 

 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 57/05/2017 

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo p. Renatu Pastelákovou a p. Milana Nezbedu 

ověřovateli zápisu. 

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 58/05/2017 

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

24.4.2017. 
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Bod 4) Závěrečný účet za rok 2016 

Usnesení č. 59/05/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Závěrečný účet obce Hory za rok 2016 včetně zprávy 

o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad. 

 

Bod 5) Rozpočtové opatření č. 1 

Usnesení č. 60/05/2017 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí změnu rozpočtu č. 1 dle přílohy č. 2 
 

Bod 6) Záměr o pronájmu p.p.č. 108/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 61/05/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje záměr propachtovat p.p.č. 108/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 1 093 m
2 

v k.ú. Hory u Jenišova. 
 

Bod 7) Žádost o příspěvek na „Linku bezpečí“ 

Usnesení č. 62/5/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na Linku bezpečí 

ve výši 500 Kč. 
 

Bod 8) Komunitní centrum Hory - informace 

Usnesení č. 63/05/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje přeložení řešení výstavby komunitního centra 

na příští zasedání zastupitelstva. 
 

Bod 9) Pravidla prodeje obecních pozemků – dodatek 

Usnesení č. 64/05/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje dopracovat právní doložku k dodatku č. 1 

dokumentu: Zásady při nakládání s obecním majetkem – pozemky v k.ú Hory 

u Jenišova. 
 

Bod 10) Informace Státního pozemkového úřadu a města Lokte k p.p.č. 100/1  v k.ú. 

Hory u Jenišova 

Usnesení č. 65/05/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje záměr prodeje p.p.č. 482/7 (orná půda) o výměře 1 

521 m
2
, p.p.č. 450/1 (trvalý travní porost) o výměře 2 215 m

2
, část p.p.č. 484/1 (trvalý 

travní porost) o výměře cca 15 000 m
2
, p.p.č. 482/6 (orná půda) o výměře 2 358 m

2
, p.p.č. 

484/5 (trvalý travní porost) o výměře 2 482 m
2
 a p.p.č. 481 (vodní plocha) o výměře 1 972 

m
2
 v k.ú. Hory Jenišova.   

 

Bod 11) Různé 

Žádost o zapůjčení obecního stanu od manželů Bílých 

Usnesení č. 66/05/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje bezplatné zapůjčení obecního stanu manželům 

Bílým ve dnech 9. – 11. 6. 2017. 
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Bod 13) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č.  11/1 (pro nemovitost 

na p.p.č. 155/2) 

Usnesení č. 67/05/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-0011273/1 na p.p.č. 11/1 v k.ú. Hory u Jenišova za jednorázovou 

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

 

Bod 14) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a  smlouva  o právu 

provedení stavby  č.IV-12-0012038/VB1 pro p.p.č. 105/5  

Usnesení č. 68/05/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu  o právu  provedení stavby  č. IV-12-

0012038/VB1 na p.p.č. 114 v k.ú. Hory u Jenišova za jednorázovou náhradu ve výši 

10 000 Kč a pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 

Bod 15) Malované mapy 

Usnesení č. 69/05/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pořízení jednoho kusu nástěnné mapy do vitríny 

a 20 ks skládacích map jako prezentaci obce. 
 

Bod 16) Záměr prodeje p.p.č. 100/14, 100/15, 100/16, 100/17 100/18, 100/19, 

100/20, 100/21, 100/22 a 100/24 

Usnesení č. 70/05/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje záměr prodeje p.p.č. 100/14 (trvalý travní porost) 

o výměře 994 m
2
, p.p.č. 100/15 (trvalý travní porost) o výměře 933 m

2
, p.p.č.100/16 

(trvalý travní porost) o výměře 462 m
2
, p.p.č. 100/17 (trvalý travní porost) o výměře 563 

m
2
, p.p.č. 100/18 (trvalý travní porost) o výměře 538 m

2
, p.p.č. 100/19 (trvalý travní 

porost) o výměře 642 m
2
, p.p.č. 100/20 (trvalý travní porost) o výměře 1 546 m

2
, 

p.p.č.   100/21 (trvalý travní porost) o výměře 81 m
2
, p.p.č. 100/22 (trvalý travní porost) 

o výměře 816 m
2
 a  p.p.č. 100/24 (trvalý travní porost) o výměře 642 m

2
. 

 

Bod 17) Záměr směny p.p.č. 100/25 a 92/2 

Usnesení č. 71/05/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje záměr směny p.p.č. 100/25 (trvalý travní porost) 

o výměře 50 m
2
 a p.p.č. 92/2 (ostatní plocha) o výměře 28 m

2
. 

 

Bod 20) Kompostery 

Usnesení č. 72/05/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje účast obce při připravované žádosti o dotaci 

na projekt pořízení kompostérů z Operačního programu Životní prostředí ve svazku 

obcí Mikroregion Sokolov – východ. 
 

 

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

Vyvěšeno: 1.6.2017 

Sejmuto: 19.6.2017 


