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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 28.8.2017 

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) Prodej pozemkových parcel dle přijatých žádostí – p. Maronková, p. Sára, 

         Bradač, Pastelák, Mareš, manž. Kumperovi 

5) Prodej p.p.č. 66 

6) Vybudování kanalizační odbočky pro p. Matúše a p. Nykodýmovou 

7) Realizace vybudování vodovodní přípojky pro č.p. 83 a 59 

8) Informace ke splaškové kanalizaci 

9) Senior roku 2017 

10) Komunikace pod panelákem 

11) Výběr z nabídek na obnovu komunikace na p.p.č. 172/2 

12) Nabídka na zpracování dotačního managementu – dotace na obnovu 

         místní komunikace na p.p.č. 172/2 

13) Smlouva o budoucí smlouvě s KSB spol. s r.o., Božičany 

14) Komunitní centrum Hory – informace 

15) Koupě p.p.č. 113/7  

16) Dotační možnosti na obnovení památek, brownfieldy 

17) Různé 

18) Diskuse 

19) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene inženýrské sítě – 

         Mikešovi 

20) Nákup pozemku od města Lokte – informace 

21) Nabídka na celoplošnou opravu komunikace na p.p.č. 114 

22) Technický dozor investora k dotaci na akci Obnova komunikace na p.p.č. 

         172/2  

23) Majetkoprávní vyřešení komunikace na p.p.č 77 

24) Propachtování p.p.č. 107 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program. 

 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 86/08//2017 

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo p Karla Špeciána  a p. Renatu Pastelákovou ověřovateli 

zápisu. 
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Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 87/08/2017 

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

26.6.2017. 
 

Bod 4) Prodej pozemkových parcel dle přijatých žádostí – p. Maronková,  p. Sára, 

Bradač, Pastelák, Mareš, manž. Kumperovi 

Usnesení č. 88/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej p.p.č. 100/14 (trvalý travní porost) o výměře 

994 m2 1
*, p.p.č. 100/15 (trvalý travnatý porost) o výměře 933 m2 2

*, p.p.č. 100/21(trvalý 

travní porost) o výměře 81m2 3
*, p.p.č. 100/22 (trvalý travní porost) o výměře 816 m2 4

*, 

p.p.č. 100/20 (trvalý travní porost) o výměře 1545 m2 a p.p.č. 100/24 (trvalý travní 

porost) o výměře 642 m2 5
*, p.p.č. 100/16 (trvalý travní porost) o výměře 462 m2 a p.p.č. 

100/17 (trvalý travní porost) o výměře 563 m2 6
*. Všechny uvedené pozemky se 

nacházejí v k.ú. Hory u Jenišova a výše jejich cen bude stanovena dle znaleckých 

posudků. 
 

Bod 5) Prodej p.p.č. 66 

Usnesení č. 89/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej p.p.č. 66 (ostatní plocha) o výměře  290 m2 , 

v k.ú. Hory u Jenišova 7
*za cenu dle znaleckého posudku. 

 

Bod 6) Vybudování kanalizační odbočky pro p. Matúše a p. Nykodýmovou 

Usnesení č. 90/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vybudování kanalizační odbočky pro p. Matúše a p. 

Nakodýmovou. 

 

                                                           
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. 

 
2 * 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. 

 
3 * 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. 

 
4 * 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. 

 
5 * 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. 

 
6 * 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. 

 
7 * 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 7) Realizace vybudování vodovodní přípojky pro č.p. 83 a 59 

Usnesení č. 91/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vybudování nové vodovodní přípojky pro objekt č.p. 

83 a objekt č.p. 59 dle předložených nabídek společností Vodárny a kanalizace Karlovy 

Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary za cenu 19 847,55 Kč bez DPH. 

 

Bod 9) Senior roku 2017 

Usnesení č. 92/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory navrhuje do ankety Senior roku 2017 p. Renatu Pastelákovou. 

 

Bod 10) Komunikace pod panelákem 

Usnesení č. 93/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vybudování a nabídku na komunikaci na p.p.č.79, 

87, 92, 100/12, 113/7 a 172/2 za cenu 370 986 Kč bez DPH. 
 

Bod 11) Výběr z nabídek na obnovu komunikace na p.p.č. 172/2 

Usnesení č. 94/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vítěze veřejné zakázky na obnovu komunikace 

na p.p.č. 172/2 společnost MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí 

za cenu 992 067 Kč s DPH. 
 

Bod 12) Nabídka na zpracování dotačního managementu – dotace na obnovu  místní 

komunikace na p.p.č. 172/2 

Usnesení č. 95/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje nabídku společnosti ABRI, s.r.o. – Dotační 

a rozvojová agentura, Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov na zpracování dotačního 

managementu na dotovanou akci Obnova místní komunikace na p.p.č. 172/2 za cenu 

12 100 s DPH. 
 

Bod 13) Smlouva o budoucí smlouvě s KSB spol. s r.o., Božičany 

Usnesení č. 96/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu úpravou smluvních podmínek v návrhu 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě s KSB spol. s r.o. Božíčany. 
 

Bod 14) Komunitní centrum Hory – informace 

Usnesení č. 97/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce 

Hory ze dne 28.8.2017. 

 

Usnesení č. 98/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory rozhodlo o odstoupení od žádosti o dotaci Komunitní centrum 

Hory a pověřuje starostu jednáním o jiném vhodném dotačním titulu. 
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Bod 19) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene inženýrské sítě – 

Mikešovi 

Usnesení č. 99/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene inženýrské sítě na p.p.č. 75/5 a p.p.č. 78 v k.ú. Hory u Jenišova s 8
*. 

 

Bod 20) Nákup pozemku od města Lokte – informace 

Usnesení č. 100/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje provedenou nabídkou města Lokte odkoupení části 

pozemku o výměře cca 10 000 m2 a pověřuje starostu k jednání a následným úkonům 

s tím spojených. 

 

Bod 21) Nabídka na celoplošnou opravu komunikace na p.p.č. 114 

Usnesení č. 101/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje předloženou nabídku společnosti MOBIKO plus a.s., 

Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí (dodavatel kanalizace) na celoplošnou opravu 

komunikace na p.p.č 114 za cenu 378 020,69 Kč včetně DPH. 

 

Bod 22) Technický dozor investora k dotaci na akci Obnova komunikace na p.p.č. 172/2  

Usnesení č. 102/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje objednávku na technický dozor investora  

k dotačnímu titulu na obnovu komunikace na p.p.č. 172/2 v k.ú. Hory u Jenišova 

pro Ladislava Stehlíka, Třeboňská 27, 360 05 Karlovy Vary za cenu 30 250 Kč včetně 

DPH 

 

Bod 23) Majetkoprávní vyřešení komunikace na p.p.č. 77 

Usnesení č. 103/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu k jednání o majetkoprávním řešení 

komunikace na p.p.č. 77. 

 

Bod 24) Propachtování p.p.č. 107 

Usnesení č. 104/08/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje propachtování p.p.č. 107 (trvalý travní porost) 

o výměře 1 233 m2 v k.ú. Hory u Jenišova 9
*za účelem využití - zahrada (pro vlastní 

potřebu), a údržby travnaté plochy na dobu neurčitou za pachtovné ve výši 40 Kč/ar/ 

rok. 

 

 

 

 

                                                           
8 * 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. 

 
9 * 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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    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

Vyvěšeno: 30.8.2017 

Sejmuto: 15.9.2017 


