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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 29.8.2016 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) Nákup fotopasti 

5) Záměr o prodeji části p.p.č. 199/1 a 205/1 

6) Oprava komunikace po uložení splaškové kanalizace 

7) Oprava márnice 

8) Zpracování žádosti o dotaci na vybudování galerie J.W. Goethe 

9) Změna rozpočtu č. 5 

10) Různé 

11) Diskuse 

12) Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 

         služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu na p.p.č 12/1 

13) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti na 

          propustek p.p.č. 204, 218 a 216/1 

14) Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 

          služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0011446/VB 2 na 

          p.p.č. 137 a 114 

15) Stížnost p. Rinského 

 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program. 

 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 84/08/2016  

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

Špeciána. 

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 85/08/2016 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 

27.7.2016. 
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Bod 7) Oprava márnice 

Usnesení č. 86/08/2016 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje dodávku a montáž klempířských prvků – okapy, 

okapnice, háky a svodové roury za cenu do 10 000 Kč bez DPH na objekt márnice nad 

rámec schválené ceny. 

 

Bod 9) Změna rozpočtu č. 5 

Usnesení č. 87/08/2016 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 5 podle přílohy číslo 1, kterou se 

výše příjmů, výdajů ani financování nemění. 

 

Bod 12) Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu na p.p.č 12/1 

Usnesení č. 88/08/2016 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

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

0010931/VB001 se společností ČEZ Distribuce, a.s. Tepliská 874/8, 405 02 Děčín 

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

 

Bod 13) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti na 

propustek p.p.č. 204, 218 a 216/1 

Usnesení č. 89/08/2016 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti PO, s.p. číslo  801/2016 se státním podnikem Povodí 

Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč 

a pověřuje starostu jejím podepsáním.  

 

Bod 14) Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu  č. IV-12-0011446/VB 2 na p.p.č. 137 a 

114 

Usnesení č. 90/08/2016 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0011446/VB 2 

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

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

 

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  31.8.2016 

Sejmuto: 15.9.2016 


