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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 30.3.2017 od 17:00 

hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno:      7 

Omluven:     0 

 

 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Komunikace na p.p.č. 114 v k.ú. Hory u Jenišova 

5) Partneři pro žádost o dotaci na komunitní centrum 

6) Veřejné projednání projektu komunitního centra 

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

         provedení stavby na p.p.č. 203/2 a 216/3 v k.ú. Hory  u Jenišova - ČEZ 

         Distribuce, a.s. 

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

         provedení stavby č. IV-12-0006456/VB2, vedení NN k č.p.  89 – ČEZ 

         Distribuce, a.s. 

9) Nabídka na zpracování projektové dokumentace veřejného  osvětlení mezi č.p. 

         30 a 37 

10) Nákup traktoru ZETOR 7745 

11) Návrh úvěrové smlouvy s Raiffeisenbank im Stiftland eG, 

12) Rozpočet na rok 2017 

13) Různé 

14) Diskuse 

15) Záměr o prodeji p.p.č. 197/2 a částip.p.č. 205/1 

16) Smlouva o smlouvě budoucí o připojení odběrného místa č. 4121275501 na 

         p.p.č. 7/7 

17) Smlouva o smlouvě budoucí o připojení odběrného místa č. 4121275495 na 

         p.p.č. 7/7 

18) Dotace na hubení invazních rostlin 

19) Dělení p.p.č 100/11 a 100/12 v k.ú. Hory u Jenišova 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program. 

 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 30/03/2017 

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo p. Renatu Pastelákovou a Miroslava Pišteje ověřovateli 

zápisu. 
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Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 31/03/2017 

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

27.2.2017. 

 

Bod 4) Komunikace na p.p.č. 114 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 32/03/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místní 

komunikace na p.p.č. 114 v k.ú. Hory u Jenišova. 

 

Bod 5) Partneři pro žádost o dotaci na komunitní centrum 

Usnesení č.33/03/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje partnerské smlouvy s obcí Jenišov a městem Nové 

Sedlo pro dotaci z IROP CLLD výzva č. 62 pro projekt „Hory – komunitní centrum“. 

 

Bod 8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva   o právu 

provedení stavby  č. IV-12-0006456/VB2, vedení NN k č.p.  89 – ČEZ Distribuce a.s. 

Usnesení č. 34/03/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0006456/VB 2 

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

náhradu ve výši 20 000 Kč a pověřuje starostu jejím podepsáním.  

 

Bod 9) Nabídka na zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení mezi č.p. 30 

a 37 

Usnesení č. 35/03/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje předloženou nabídku Ing. Zdeňka Marka, 

Vintířovská 1083, Chodov, IČ. 10383786 na zpracování projektové dokumentace 

veřejného osvětlení mezi č.p. 30 a 37 za cenu 24 200 Kč včetně DPH.  

 

Bod 10) Nákup traktoru ZETOR 7745 

Usnesení č. 36/03/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje nákup traktoru Zetor 7745 za cenu 487 950 Kč 

včetně dopravného. 

Usnesení č. 37/03/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej obecního traktoru Zetor 7745 za cenu 

100 000 Kč. 

 

Bod 12) Rozpočet na rok 2017 

Usnesení č. 38/03/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2017 s příjmy 

ve výši 6 859 000,00 Kč a výdaji 8 464 600,00 Kč. Vzniklý schodek ve výši 1 605 600,00 

Kč bude hrazen finančními prostředky získanými v minulých letech. 

Usnesení č. 39/03/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje závazné ukazatele v tabulkové části materiálu 

„Návrh rozpočtu obce Hory pro rok 2017 – závazné ukazatele“ snížené o 5 mil. Kč 

ve výdajích v paragrafu 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 

prostředků. 
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Usnesení č. 40/03/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem 

o obcích poskytnutí příspěvků ve výši a těm právnickým osobám, uvedených v příloze 

č. 1 návrhu rozpočtu 2017. 

 

Usnesení č. 41/03/2017 

Zastupitelstvo obce Hory stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

Na příjmové straně rozpočtu: 

a) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení 

účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti 

o transfer nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů. Tyto 

prostředky starosta zapojuje do výdajů. 

Na výdajové straně rozpočtu: 

a) přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové 

výdaje) u akcí, které byly schváleny zastupitelstvem, ale u kterých je nutné 

po uskutečnění plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou 

skladbou.  
b) navýšení závazného ukazatele, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění 

chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, 

dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou 

výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, úhrady pokut, penále 

z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení 

rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí 

být realizován 

c) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření 

provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném 

po schválení rozpočtového opatření starostou 

 

Bod 13) Různé 

 

Zápis do obecní kronik y- rok 2016 

Usnesení č. 42/03/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyplacení odměny ve výši 12 000 Kč kronikářce p. 

Zdeňce Mňatinohové za zpracovaný rok 2016. 

 

Bod 15) Záměr o prodeji p.p.č. 197/2 a části p.p.č. 205/1 

Usnesení č. 43/03/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 197/2 (ostatní 

plocha) a části p.p.č. 205/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 750 m2. 

 

Bod 18) Dotace na hubení invazních rostlin 

Usnesení č. 44/03/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podání žádosti o dotaci Karlovarskému kraji 

v rámci dotačního programu „Likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském 

kraji“. 
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Bod 19) Dělení p.p.č 100/11 a 100/12 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 45/03/2017 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje realizací dělení p.p.č. 100/11 a p.p.č. 100/12 dle 

studie zastavění a předběžných požadavků zájemců o koupi parcel. 

 

 

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  31.3.2017 

Sejmuto: 15.4.2017 


